
PLAN PRACY KWIECIEŃ - PSZCZÓŁKI  

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne  

 Wielkanoc - zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych ( ubieranie 

koszyczka, co do niego wkładamy?, malowanie jajeczek, sianie rzeżuchy). 

 Bajkowe opowieści - opiekunki przedstawią dzieciom dwie bajki w formie 

teatrzyku pt." Trzy świnki" za pomocą makiet , oraz "Czerwony Kapturek" w 

które wcielą się w postacie z bajki.  

 Dzień kotylionów - lekcja patriotyzmu. Zapoznanie dzieci z barwami 

narodowymi- biały i czerwony. Nauka piosenki pt. "Kocham Cię Polsko". 

 

Zajęcia manualno - konstrukcyjne 

 Puzzle – układanie prostych obrazków. 

 Zabawy klockami różnego typu, łączenie i spinanie w całość. 

 Rozwijanie spostrzegawczości i zręczności palców oraz percepcji wzrokowej 

przez układanki. 

 Foremki- wkładanie, wyjmowanie, piętrzenie 

 

Zajęcia ruchowo - umuzykalniające 

 zabawy ruchowe z użyciem piłek - ćwiczenie motoryki dużej poprzez bieganie, 

kopanie, rzucanie i łapanie. Próby trafiania piłką do celu. 

 poznajemy brzmienie niektórych instrumentów perkusyjnych - bębenek, 

tamburyn, kołatka, grzechotka - próby wspólnego wystukania rytmu. 

 Pociąg- zabawa ruchowa ze śpiewem, dzieci uczą się piosenki i uczestniczą  

w zabawie. 

 W drodze do kurnika. Zabawy z jajkiem. 

 

 



Zajęcia plastyczne 

 Malowanie konturów żabki za pomocą gąbeczek. 

 Wspólne dekorowanie zajączka oraz kaczuszki ( kolorowymi piórkami oraz 

papierem). 

 Kolaż z figur geometrycznych . 

 Kotylion z serduszek - praca wspólna. 

 

 

"KOCHAM CIĘ POLSKO" 

Za Sukiennice, za Katowice  

Za łosia, żubra i za łasicę  

Za Hel, za Wisłę i za Kasprowy  

Za narodowy kotlet schabowy 

 Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz 

 Że jak nie upał no to śnieżyca  

Za to że z Tobą czuję się swojsko  

Ja tak po prostu kocham Cię  

REF: Kocham Cię (Polsko)  

     Kocham Cię Polsko /x2 

 

W LEŚNICZÓWCE 

 

W leśniczówce pod lasem, 

Spoglądając przez okno 

Strzał usłyszał leśniczy  

Zajączek puka do drzwi: 

puk, puk. 

-pomóż, pomóż, pomóż mi, 

bo mnie inny zastrzeli 

pif, paf, pif, paf. 

-Chodź zajączku tu do mnie, 

ja Ciebie obronie. 


