
PLAN PRACY NA MIESIĄC KWIECIEŃ 
                                                                   GRUPA BIEDRONKI 

 

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

WIELKANOC  

- poznajemy zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi tj; malowanie pisanek, 

przygotowanie święconki, lany poniedziałek, zajączek wielkanocny 

- „Uciekająca pisanka” zabawa ruchowa z elementami toczenia i ćwiczenia w rzucie. 

Turlanie piłeczek – dzieci młodsze, rzucanie piłeczkami do celu z odpowiedniej 

odległości – dzieci starsze 

- „Nasza pisanka” – kompozycja przestrzenna. Wspólna praca plastyczna z 

wykorzystaniem dostępnych artykułów kreatywnych (piórka, cekiny, pomponiki, 

kolorowy papier, klej) 

- „Koszyczek wielkanocny” – indywidualna praca plastyczna. Malowanie farbami 

kontur koszyczka oraz doklejanie gotowych elementów wyciętych przez opiekunki z 

kolorowego papieru po odpowiednim ułożeniu na kartce. Ćwiczenia usprawniające 

małe ruchy ręki 

 

DZIEŃ ZIEMII 

- Wszystkie grupy zaproszone na zajęcia do grupy Pszczółek      

WIOSENNE PORZĄDKI W OGRÓDKU 

- rozmowa na temat prac w ogrodzie, poznajemy narzędzia : grabie, łopata, konewka 

- poznajemy nawe piosenki „Jestem sobie ogrodniczka”, „W naszym ogródeczku” 

POZNAJEMY KOLOR CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY 

- zapoznanie z sygnalizacją świetlną. Rozmowa z dziećmi o tym jak zachowujemy się 

na jezdni. 

- zabawa ruchowa z wykorzystaniem przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej 

Czerwony – STÓJ, Zielony - IDŹ 

                 



2. ZAJĘCIA RUCHOWE   

                                                                           

- „Sport to zdrowie” -  gimnastyka ogólnorozwojowa, rozwijanie wzajemnych 

kontaktów, maszerowanie, podskoki, pajacyki, przysiady 

- "Wiosenny wietrzyk" - zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej 

- „Slalom z pisanką” – przemarsz z pisanką w ręku pomiędzy przeszkodami 

ustawionymi nas sali. Kształtowanie koordynacji ruchowej i słuchowej 

- zabawy ruchowe z elementami czworakowania, swobodne przejścia przez tunel 

- „Skaczące zajączki” zabawy ilustrowane ruchem ciała, naśladowanie ruchów 

skaczących zajączków 

 

 

  

3. ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

- zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce wiosennej: „Maszeruje wiosna”, „Witaj 

boćku kle - kle ”, „ Była sobie żabka mała” 

- śpiewanie  oraz  rytmizowanie piosenek dotychczas poznanych oraz nauka nowej 

piosenki „Jestem sobie ogrodniczka” 

- zajęcia rytmiczno-ruchowe z piosenkami: "Jestem muzykantem", "Mam biedronkę 

kropkowaną". Dzieci uczestniczą w różnych zabawach, śpiewają, tańczą i ilustrują 

ruchem do poznanych piosenek 

- naśladowanie głosem i ruchem dźwięków wiosennej aury : wieje wiatr, pada 

deszczyk, świeci słonko, burza, grzmot 

- „Taniec kwiatów” -  dowolne, wspólne tańce i zabawy przy muzyce odtwarzanej z 

płyt CD 

- poznajemy zabawę „Wiosenna burza” 

 

 



4. ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

- „Ogrodowe prace” - poznajemy prace, które wykonujemy na wiosnę w ogródku 

(kopiemy, siejemy, grabimy, podlewamy) 

- doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 

opiekunek 

- doskonalenie czynności samoobsługowych: wspomaganie nauki samodzielnego picia 

z kubeczka - dzieci młodsze, posługiwanie się łyżką, indywidualne próby zgłaszania 

potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z nocnika – dzieci 

starsze  

- dalsze doskonalenie nawyków higienicznych:  mycie rączek i buzi po posiłkach, 

- kształtowanie nawyków porządkowych: sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, 

dosuwanie krzesełek, odkładanie zabawek w wyznaczone miejsce 

- zabawy w kącikach tematycznych: kucharski, lekarski, fryzjerski, majsterkowicza. 

Utrwalanie nazw i przeznaczenia przedmiotów znajdujących się w danym kąciku 

tematycznym 

5. ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE                      

- "Kurczaczek" - praca plastyczna. Dzieci malują kurczaczka przy pomocy widelca i 

żółtej farby metodą stemplowania 

- praca plastyczna "Konewka" – wyklejanie kontur choinki plasteliną. Dzieci 

przyklejają, rozcierają plastelinę na kartce 

- zabawa konstrukcyjna „Domek zająca” - budowanie z użyciem klocków typu wafle 

- zajęcia stolikowe: układanie drewnianych układanek i puzzli – dzieci starsze, 

układanki i piramidy – dzieci młodsze 

- "Cyferkowe nawlekanki - przewlekanki" - doskonalenie koordynacji wzrokowo-

ruchowej "oko-ręka" oraz kształtowanie cierpliwości u dzieci 

 

Witaj boćku, kle-kle 

Witaj boćku, kle-kle, witaj nam bocianie,  

Wiosna ci szykuje, Wiosna ci szykuje Żabki na śniadanie. 

 Kle-kle boćku, kle-kle, Usiądź na stodole,  

Chłopcy ci szykują, Chłopcy ci szykują Gniazdo w starym kole. 

 Kle-kle boćku, kle-kle, witamy cię radzi,  

Gdy zza morza wrócisz, Gdy zza morza wrócisz, Wiosnę nam sprowadzisz. 

 

 


