
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 8. Kwiecień 2022 

 

przedszkolne 

nowinki dla 

całej rodzinki 



 

 

 

 

 

Kochani, niech Czas Triduum Paschalnego będzie jeszcze 

głębszym zanurzeniem w Sercu Jezusa, który z miłości 

do nas oddał swoje życie i po trzech dniach je odzyskał. 

Niech nadzieja oparta na Zmartwychwstałym wypełni 

Wasze serca pokojem, a niepewność jutra, smutek 

związany z obserwowanymi wydarzeniami nie odbierze 

Wam radości rodzinnego świętowania. Życzę 

błogosławionych, pięknych bliskością z Jezusem i ze sobą 

nawzajem Świąt Wielkanocnych. 

s.Gabriela  

                                                ze wspólnotą 

wychowawczą Przedszkola Sióstr Nazaretanek 

 
 

 

 

„Ostatnim słowem nie jest śmierć, ale 

zmartwychwstanie. My, chrześcijanie, 

wierzymy i wiemy, że 

zmartwychwstanie Chrystusa jest 

prawdziwą nadzieją świata, tą która 

nie zawodzi. To siła ziarna pszenicy, 

moc miłości, która się uniża i daje 

siebie aż do końca, i która naprawdę 

odnawia świat” 

                                                                       

Ojciec Święty Franciszek 



Przyjaciele Kłapouchego w kwietniu: 

 
  dziękują Bogu za piękny świat;  

 robią znak krzyża – żegnają się; 

 poznają polskie tradycje związane z przeżywaniem Świąt 

Wielkanocnych; 

 kształtują umiejętność wypowiadania się na określony 

temat; 

 ćwiczą umiejętność oczekiwania na swoją kolej podczas 

wypowiedzi; 

 dzielą wyrazy na sylaby; 

 uczą się nowego wiersza i krótkich rymowanek na pamięć;  

 kształtują wrażliwość na barwę instrumentu; 

 rozwijają zdyscyplinowanie podczas wspólnego 

muzykowania; 

 tworzą improwizacje ruchowe do muzyki klasycznej;   

 rozwijają możliwości percepcyjne;   

 utrwalają pojęcie para; 

 dobierają pary przeciwstawne; 

 ćwiczą kreatywność podczas działań plastyczno-

technicznych; 

 rozwijają myślenie przyczynowo - skutkowe; 

 poznają zasady zachowania się w kinie i w teatrze;  

 ćwiczą kulturalne zachowanie się przy stole;  

 wychodzą na spacery, biegają w przedszkolnym ogrodzie, 

przebywają 

 na świeżym powietrzu. 

 

 

 

 
 



Dzwon 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Dzwon na wieży  bije,  

gdy nadchodzą  święta.  

I do poświęcenia  

koszyczków  zachęca.  

Kiedy jest  Wielkanoc,  

Dzwon radośnie  woła:  

„Alleluja  wszystkim!  

Dzisiaj dzień  wesoły!”.  

Ref. Bim, bam, bim, bam,  bim, bam,   

Świąt wesołych życzę wam!  (x2) 

 

 

„Świeci słoneczko” 

H. Kruk 

Świeci słoneczko złote, 

Wieje wiosenny wiatr 

I każdy ma ochotę 

Wędrować sobie w świat. 

 

Grzeje słoneczko jasne, 

Pada wiosenny deszcz, 

Urosną śliczne kwiaty, 

My urośniemy też.  

 

 

 

 

 

Przyjaciele Kubusia Puchatka w kwietniu poznają: 
 

 Wystrój teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam 

pracujących (aktor, reżyser, scenograf) 

 Teatr jako miejsce sztuki i kultury 

 Słowa: pacynka, marionetka, kukiełka 

 Zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych 



 Pieśni wielkopostne i wielkanocne 

 Tradycje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi. 

 Wydarzenia Wielkiego Tygodnia oraz Niedzieli 

Zmartwychwstania. 

 Symbole wielkanocne: paschał, baranek, chorągiew. 

 Zwierzątka, które są ulubieńcami dzieci i dorosłych (kotek, 

piesek) 

 Rozpoznają, nazywają i naśladują głosy zwierząt 

 Rozwijają wrażliwość na potrzeby zwierząt domowych 

 Zasady właściwego zachowania podczas spotkania z nieznanym 

psem   

 Słowa i melodię piosenki pt. „Kotek Puszek”, „Wielkanocny 

koszyczek” 

 Nabywają umiejętności wyrażania wiedzy o świecie zwierząt 

poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, muzyczną, 

plastyczną 

 Skutki zanieczyszczenia wody 

 Różne sposoby wykorzystania wody 

 Rozbudzają zainteresowania przyrodą i najbliższym otoczeniem 

 Konieczność dbania o lasy, niedeptanie trawników, klombów z 

kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie jej 

 Wiedzę na temat szkodliwości smogu 

 Rozwijanie umiejętności liczenia elementów 

 Utrwalenie liczebników porządkowych 

 Utrwalenie kolorów 

  

 

 

Piosenka: 

 

Wielkanocny koszyczek 

  

1. Wśród kolorowych jajek baranek biały śpi.  

Przytulił się do baziek, Wielkanoc mu się śni.  



Ref.: La li la, la li la, li li la, Wielkanoc mu się śni.  

 

2. Cukrowe ma futerko, cukrowe różki ma.  

Cukrowym małym dzwonkiem cukrowe piosnki gra.  

Ref.: La li la, la li la, li li la, Cukrowe piosnki gra.  

 

3. A obok mały zając wystawił uszka swe. 

Wygląda, nasłuchuje, Wielkanoc zbliża się. 

Ref.: La li la, la li la, li li la, Wielkanoc zbliża się. 

 

4. Jest cały z czekolady, ubranko srebrne lśni. 

Położył się w koszyczku, Wielkanoc mu się śni. 

Ref.: La li la, la li la, li li la, Wielkanoc mu się śni. 

 

Wiersz: 

 „Azor i chmurki”   

Pies Azorek patrzy w górę, 

Na wędrówkę białych chmurek. 

Naraz chmurkę wiatr wydłuża! 

Była mała, a jest duża. 

 

Rosną chmurce uszy, ogon 

i zębami kłapie srogo. 

„Jeszcze zje mnie ten potworek  

- więc do budki – myk – Azorek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania Przyjaciół Królika w kwietniu: 
 

 operują pojęciami związanymi z Wielkanocą, 

 poznają tradycje związane ze świętami wielkanocnymi, 

 poznają potrawy, które święcimy w koszyczku 

wielkanocnym, 

 poznają różne rodzaje jajek i ptaków, które je znoszą, 

 poznają właściwości i budowę jajka, 

 rozwijają umiejętność przeliczania, 

 wyszukują różnice na obrazku, 

 rozwijają słownik czynny, 

 kształtują właściwą postawę ciała, 

 opowiadają treść obrazka, 

 poznają głoskę „f” i liczbę „9”, 

 poznają kulturę osobistą jako wartość, 

 czytają globalnie wyrazy: proszę, dziękuję, przepraszam, 

 nabywają wiedzę dotyczącą właściwego zachowania się                        

w miejscach publicznych, 

 poznają pojęcia związane z teatrem: scena, widownia, 

aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, 

 nazywają instrumenty muzyczne, 

 poznają pojęcia związane z muzeum: eksponat, wystawa. 

 kształtują postawę proekologiczną, 

 poznają zasady dbania o przyrodę. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wiersz „Już Wielkanoc” 

 

Święta, Święta Wielkanocne. Jak wesoło, jak radośnie.  

Już słoneczko mocno grzeje, miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci. Ach, jak dobrze, że już kwiecień 

A w koszyczku, na święcone jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony, w świeże kwiatki ustrojony.  

 

 

 

Piosenka „Pisanki, pisanki” 

Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

 

„Bóg nie umarł, Jezus żyje”  

Bóg nie umarł, Jezus żyje, /2x 

Bóg nie umarł, Jezus żyje, daj Mu ręce swe,            

Daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą! 

On Twoim Panem jest. 

 



Przyjaciel Tygryska w kwietniu: 

 

 nazywa, rozróżnia i klasyfikuje figury geometryczne według 

cech określonych kartami kodowymi, układa rytmy, 

   posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych 

związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną, prowadzi obserwacje 

przyrodnicze, odczuwa nastroje w przyrodzie związane z porą roku, 

pogodą, porą dnia, 

  rozdziela zbiór wieloelementowy na zbiory mniej liczne, określa 

liczebność utworzonych zbiorów, dolicza i odlicza, dodaje i odejmuje 

w zakresie 10, układa proste działania matematyczne z użyciem 

znaków: „+”, „–”, „=”, układa proste opowiadania matematyczne do 

podanej formuły matematycznej, 

 samodzielnie zakłada hodowlę ,wyodrębnia fazy rozwoju rośliny na 

podstawie założonej hodowli. 

 rozpoznaje symbole pogodowe, łączy rysunki z symbolami, 

 określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

danej pory roku, zna pomocną i niszczycielską siłę wiatru, rozpoznaje 

i nazywa odgłosy zjawisk atmosferycznych, zna sposób powstawania 

tęczy, obserwuje doświadczenia dotyczące parowania i skraplania 

wody, zna schemat obiegu wody w przyrodzie, zna rolę deszczu, zna 

pozytywną i negatywną rolę słońca, 

 uwrażliwia się na metrum i puls utworu, rytmizuje teksty, doskonali 

umiejętności wokalne, odtwarza prosty układ taneczny do muzyki 

filmowej, 

 odczytuje godziny na zegarze, liczy w zakresie 1‒10, układa na 

chmurkach tyle liczmanów, ile ws wypowiada się na temat sposobów 

spędzania czasu wolnego, wyjaśnia pojęcia, 

 układa wyrazy z liter, czyta sylaby i dobiera je według kryterium 

identyczności, 

 sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, przelicza elementy 

zbiorów, 

  zna ciekawostki przyrodnicze z życia żab, 



 tworzy film rysunkowy z wybranym bohaterem, opisuje przygodę 

bohatera, 

 poszukuje odpowiedzi na pytania, wykazuje się aktywnością i 

ciekawością poznawczą, wyraża zainteresowanie faktami, 

zjawiskami, szuka odpowiedzi, zna  przysłowie, słucha opowiadania i 

wypowiada się na temat jego treści, wymyśla historie/opowiadania, 

układa i rozwiązuje zagadki  

 zna zawód detektywa i atrybuty jego pracy, 

 opisuje wygląd ślimaka, jego sposób poruszania się i odżywiania, 

 tworzy pracę plastyczno-techniczną według wzoru, 

   

Piosenka 

Wiosna w błękitnej sukience  

1. Wiosna w błękitnej sukience  

bierze krokusy na ręce, 

wykąpie je w rosie świeżej  

i w nowe płatki ubierze. 

 

Ref. Wiosna buja w obłokach,  

wiosna płynie wysoko.  

Wiosna chodzi po drzewach,  

wiosna piosenki śpiewa.  

 

2. Potem z rozwianym warkoczem  

niebem powoli gdzieś kroczy,  

wysyła promyki słońca  

i wiersze pisze bez końca. Ref. 

 

3. Nocą się skrada z kotami, 

 chodzi własnymi drogami.  

A teraz śpi już na sośnie,  

i nie wie, że sosna rośnie. Ref. 

 



 

Wydmuszki i brzuszki 

 

Przed wesołym lustrem 

 tłoczą się wydmuszki.  

Kłócą się i pchają  

i malują brzuszki. 

 

Ref. Ojej! Ojej! A ty się, farbo, lej!  

I tu, i tam namaluj wzorki nam! 

 

Śpieszą się wydmuszki,  

farbą wkoło chlapią,  

pędzle podrzucają,  

potem w locie łapią. Ref. 

 

Lustro zachlapały, 

pędzle połamały 

 wydmuszkowych brzuszków  

nie pomalowały. Ref. 

 

Aż wyjrzała z lustra  

Pisankowa Wróżka:  

– Czemu tym wydmuszkom  

wzorków brak na brzuszkach? Ref. 

 

Zawołała Wróżka:  

– Ale z was niezdary!  

Rzucę wam na brzuszki  

Pisankowe czary! Ref. 

 

 



Wielkanoc  

 

Kolorowe pisanki, 

Biały baranek zwiastują 

nam święto jakim jest  

Wielknoc  

 

Święcenie pokarmów, 

dzielenie się jajkiem, 

wspólne śnaidanie, 

to piękne święto ZMARTWYCHWSTANIE 

 

A w świąteczny poniedziałek 

są psikusy, wodą lanie 

 

Kogo Śmigus – Dyngus sięgnie  

To ubranie mokre będzie.  

 

 

/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

Fragm. „Jak mówić, żeby nas maluchy słuchały”,  

J. Faber, J. King 

 

Narzędzia zachęcające do współpracy 
 

1. Posłuż się żartem 

 Wymyśl grę: „Czy zdążymy schować wszystkie 

samochody do skrzyni, zanim zadzwoni minutnik? Dzo 

dzieła… gotowi.. start!” 

 Użyj gadających przedmiotów: „Jestem samotną 

skarpetką. Włóż mnie na stopę” 

 Użyj mądrych głosów albo intonacji: 

„Jestem…twoim…robotem… Muszę… natychmiast … 

zapiąć ci pasy” 



 Udawaj! „Musimy wdrapać się na tę oblodzoną górę, do 

fotelika!” 

 Odgrywaj niekompetentnego głupca: „ O rety, gdzie 

mam włożyć ten rękaw? Na głowę? Nie? Na rękę? To 

takie trudne! Dziękuję, że mi pomogłaś” 

 

2. Daj dziecku wybór: „Czy chcesz do wanny ruszyć w 

podskokach jak króliczek czy dopełznąć jak krab?” 

3. Pozwól dziecku za coś odpowiadać: „Johnny, mógłbyś 

ustawić zegar i powiedzieć nam, kiedy mamy wyjść?” 

4. Udziel informacji: „Chusteczki wyrzuca się do śmieci” 

5. Powiedz to jednym słowem (albo wyraź gestem): „Do 

śmieci” 

6. Opisz, co widzisz: „Widzę, że większość klocków 

trafiła do pudła. Zostało jeszcze kilka” 

7. Opisz, co czujesz: „Nie podoba mi się, kiedy jedzenie 

lezy na podłodze” 

8. Napisz liścik: „Włóż mnie na głowę przed jazdą. Twój 

kochający kask rowerowy” 

9. Przejdź do działania, nie obrażając: „Chowam na razie 

farby. Nie pozwolę ci chlapać na inne dzieci” 

 

 


