
PLAN PRACY KWIECIEŃ 2022 

       GRUPA PSZCZÓŁKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:  

• WIELKANOC poznajemy zwyczaje związane ze Świętami 

Wielkanocnymi: palmę, koszyczek wielkanocny, pisanki, 

rzeżucha 

• Czytanie przez opiekunkę krótkich wierszyków o tematyce 

świątecznej np. “Pisanki pisanki” “Malujemy jajka” 

“Kurczaczek”.  

• DZIEŃ KSIĄŻKI 

• Książki, które czytamy przenoszą nas do innego świata, uczą 

nowych rzeczy... jednym słowem czytanie książek to cudowny 

sposób na spędzanie czasu. Warto w tym dniu przypomnieć 

dzieciom jakie są zasady korzystania z książek. 

• Inscenizacja bajki “Trzy świnki” 

• DZIEŃ FLAGI “Czerwień to miłość, biel to serce czyste, piękne są 

nasze barwy ojczyste”. Z okazji dnia Flagi dzieci dowiedziały się 

jakie są Polskie symbole Narodowe. 

• Utrwalanie kolorów (czerwony, żółty, niebieski). Zapoznanie 

dzieci z kolorystyką poprzez pokazywanie np. Kolorowych 

wiosennych kwiatów lub innych przedmiotów 

• Kwiecień plecień “Zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi 

w kwietniu w pogodzie z wykorzystaniem ilustracji 

przedstawiających deszcz, słońce, wiatr, chmury. 



• Czytanie i próba nauki prostych wierszyków związanych z 

wiosną np. “Kurczaczek" 

• Bezpieczeństwo na drodze. Zapoznanie dzieci z zasadami 

bezpiecznego poruszania się po drodze z wykorzystaniem 

sygnalizatora. Dzieci poznały sygnalizator oraz kolory, które się 

na nim znajdują - czerwony, żółty, zielony. 

ZAJĘCIA RUCHOWE: 

• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał stop 

• “Gdzie jest pisanka”? Odszukiwanie pisanek ukrytych w sali i 

wrzucanie ich do koszyczka  

• Zabawy orientacyjno-porządkowe z wykorzystaniem 

tamburyna, bębenka. Zabawy typu szybko-wolno, biegnij - stój. 

• Gimnastyka poranna ogólnorozwojowa - przysiady, skłony, 

podskoki, żabki, pajacyki. 

• “Kle kle boćku” zabawa ruchowo - naśladowcza przy piosence. 

Przy słowach piosenki śpiewanej przez opiekunkę dzieci 

maszerują z wysokim unoszeniem kolan, ramiona mają 

uniesione w bok jak skrzydła. 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE  

• Zabawa rytmiczna – zabawy uwzględniające mowę elementów 

tańca, poruszania się w rytm melodii, na palcach, łączenie w 

pary, w kole 

• “Głodny miś”. Dzieci zbierają piłki porozrzucane na sali i przy 

piosence “Mały miś jest głodny dziś” karmią misie (makieta 

misia lub zabawka pluszowa )  

• Tańce z pluszakami 

• Zabawy z chustą KLANZA ze śpiewem np. “Karuzela” 

• Inscenizacja ruchem piosenki “Pan policjant” 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE: 



• Zabawa w gotowanie, sklep. Naśladowanie czynności 

pokazanych przez opiekunkę 

• Zabawy w kącikach tematycznych połączone z nauką 

posługiwanie się przedmiotami np. Łyżka, kubeczek, śrubka, 

młotek. 

• Wdrążenie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. 

• Kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami.  

• Wpajanie nawyków grzecznościowych-witamy się i żegnamy 

używając zwrotów “Dzień dobry” “Dowidzenia” 

• Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: idziemy parami, 

siedzenie w kole. 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE: 

• Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych 

klocków: budowanie domków, garaży, mostów, pociągów 

• Układanie drewnianych puzzli, układanek - dopasowanie 

elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie. 

• “Układamy książki” - segregowanie ich od największej do 

najmniejszej i odwrotnie (dzieci starsze) Dzieci młodsze - 

oglądanie książeczek w twardej oprawie. 

• Nawlekanie koralików na sznurek (Dzieci starsze) Dzieci 

młodsze - układanie drewnianych puzzli 3 elementowych -

kształtowanie sprawności manualnej  

• Wspólna praca plastyczna “Zając i gąska” Dzieci z pomocą 

opiekunek ozdabiają szablon gąski i zająca za pomocą piór. 

• Wyklejanie własnej zakładki do książki różnorodnymi 

elementami wcześniej wyciętymi. 

• “Wielkanocna Pisanka” Dzieci wypełniają kontur pisanki farbą. 

 

 

 



 

 

 

 

 

WIERSZYK 

“MALUJEMY JAJKA” 

Malujemy jajka, 

A każda z nich to niespodzianka. 

W złociste słoneczka, 

W gwiazdeczki na niebie, 

Zrobię pisaneczkę -  

Mamusiu dla Ciebie. 

A dla mojego taty -  

Wymaluję kurke 

Będzie miał tęczowo 

Malowane pióko. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIOSENKA 

      KLE KLE BOĆKU 

 

 

Kle -kle boćku, kle-kle, 

witaj nam bocianie, 

Wiosna ci szykuje, Wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 
 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

witamy cię radzi, 

Gdy zza morza wracasz, 

Gdy zza morza wracasz 

Wiosnę nam prowadzisz. 

 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

Witaj na stodole, 

Chłopcy ci szykują, Chłopcy ci szykują 

Gniazdo w starym kole. 
 


