
JEŻYKI 

GRUPA IV 

 

Zadania realizowane w miesiącu: KWIECIEŃ 

 

 Tematy kompleksowe: 

 „Dbam o siebie i innych” 

 „Wielkanoc” 

  „Dbam o przyrodę” 

 „Moja dzielnica Białołęka” 

 

 



Temat kompleksowy:  

 „Dbam o siebie i innych” 

Termin realizacji: 04.04 – 08.04.2022r. 

Cele główne: 

 Kształtowanie umiejętności kulturalnego słuchania czytanych 

utworów literackich, 

 poszerzenie wiedzy z zakresu tematu zdrowego odżywiania, 

 poznanie bogactwa witamin zawartych w marchewce, 

 poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia marchewki i jej 

odmian, 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

 ustalenie zasad warunkujących bezpieczną i higieniczną pracę, 

 zapoznanie z pojęciem „empatia”, rozwijanie wzajemnego 

zrozumienia. 

 kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz 

umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu 

z innymi. 

 wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt 

emocjonalny i wzrokowy, 

 kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, 

 rozwijanie zaufania w grupie, 

 rozwijanie praktycznej umiejętności zastosowania wiedzy 

matematycznej w czasie gry planszowej, 

 Używanie zwrotów i wyrazów dotyczących zdrowia w języku 

angielskim. Poznawanie języka obcego w zabawie. 

 



„Piosenka o pomaganiu ludziom” (sł. i muz.: J. Kobyliński) 

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my  

Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?  

Nieprawda, że cały świat  

Jest wielkim, bezdusznym miejscem  

Gdzie człowiek nic nie jest wart,  

Pieniądze tylko są szczęściem.  

A szczęście największe jest  

Gdy płynie z dawania niż brania  

Więc bądźcie przygotowani  

Do pomagania! Do pomagania!  

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my 

Kto jeśli nie ja pomagać innym ma? 

Dobro, które dziś masz 

Dla chorych, samotnych ludzi 

Prędzej czy później do ciebie 

Z podwójną siłą powróci. 

Pomagać, to dzielić się 

Nie chcąc w zamian dosłownie niczego 

Łzy pozamieniać w śmiech 

Nie ma nic bardziej cennego. 

  



 

Temat kompleksowy:  

 „Wielkanoc” 

 

Termin realizacji: 11.04 – 11.02.2022r. 

Cele główne: 

 Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych oraz 

sposobów ozdabiania jajek, 

 wzbogacanie doświadczeń plastycznych, 

 doskonalenie umiejętności współpracy w mniejszych zespołach 

zadaniowych, 

 „odkrywanie litery f”:  małej, wielkiej, drukowanej, pisanej, 

 rozwijanie mowy, 

 nauka piosenki na zasadzie „echa muzycznego”, 

 tworzenie miłej, świątecznej atmosfery, 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  

 wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,  

 rozwijanie myślenia twórczego, 

 rozwijanie sprawności rachunkowych, 

 porównywanie długości i wysokości przedmiotów. 

 



 „Wielkanoc” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Gdy przychodzi do nas wiosna, 

 ciepła, uśmiechnięta, 

 to przychodzą razem z wiosną 

 wielkanocne święta. 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta. 

 Święta, święta, wielkanocne święta. 

2. Barwne palmy wielkanocne 

 pysznią się w wazonie, 

 jajka w różne piękne wzorki 

 są przyozdobione. 

Ref.: Święta, święta... 

3. Jest koszyczek ze święconką, 

 w nim kilka pisanek, 

 chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, 

 cukrowy baranek. 

Ref.: Święta, święta... 

4. W poniedziałek wielkanocny 

 jest świetna zabawa. 

 Śmigus-dyngus wszystkich wodą 

 leje już od rana. 

Ref.: Święta, święta...  



Temat kompleksowy:  

 „Dbam o przyrodę” 

 

Termin realizacji: 18.04 – 22.04.2022r. 

Cele główne: 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej, 

 rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych 

ze śpiewem, rozwijanie reakcji na zmiany muzyki, 

 wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, 

poznawanie cyklu rozwojowego żaby, 

 rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, 

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, 

 utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w 

przestrzeni, 

 rozwój motoryki małej, 

 poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska, 

 wzbogacanie słownictwa o nowe słowa; rozpoznawanie zwierząt i 

roślin charakterystycznych dla danego środowiska, 

 gromadzenie informacji na temat przejawów działalności 

ekologicznej człowieka – tworzenia parków narodowych i 

rezerwatów przyrody, 

 rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las. 

 promowanie kreatywności oraz propagowanie postaw 

proekologicznych, 

 rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dziecka, 

 współpraca z rodzicami. 



 „Dbajmy o przyrodę” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym 

jest nasza planeta –Ziemia. 

A na tej planecie mieszkają ludzie, 

zwierzęta, rośliny i drzewa. 

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 

to miejsce piękne i czyste. 

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 

czy dobrze tu żyje się wszystkim. 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię, 

żeby tutaj było piękniej i zieleniej. 

Żeby ludzie żyli w środowisku 

czystym i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi. 

2.Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę, 

niech powietrze zawsze będzie czyste, 

zdrowe i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach. 

Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x) 

 

 



Temat kompleksowy:  

 „Moja dzielnica Białołęka” 

Termin realizacji: 25.04 – 29.04.2022r. 

Cele główne: 

 Przybliżenie historii kościoła św. Michała Archanioła 

w Grodzisku, ul. Głębocka 119, 

 zapoznanie z historią Białołęki, 

 rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, 

 wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń, 

 poznawanie zalet i mocnych stron naszej dzielnicy, 

 rozwijanie szacunku i dumy z małej ojczyzny, 

 „Urząd Dzielnicy Białołęka”- zapoznanie się z pracą urzędników, 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, 

ćwiczenie pamięci oraz tworzenia chronologii zdarzeń 

 doskonalenie chwytu pęsetkowego, 

 zapoznanie z  historią pierwszej białołęckiej gazety lokalnej, 

 pokonywanie wstydu przed występem na forum przedszkolnym, 

 rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz 

werbalno – ruchowej, 

 kształtowanie płynności ruchu. 



 „Góry do góry” zespołu małe TGD 

Piękny świat przemierzasz po maleńku 

Nagle stop 

Jakiś mur groźny cień 

Ach to strach to wielka góra lęku 

Ale ty nie bój się tylko wierz 

Jeśli takich gór nie da się przeskoczyć 

Jeśli takich gór obejść nie da się 

No to góry do góry dziecięca wiara 

Może je w morze powrzucać zaraz 

Góry do góry morze nie może się doczekać 

Na wielkie plum 

Piękny świat przemierzasz po malutku 

Nagle stop 

Znowu mur i ten cień 

Ach to żal to wielka góra smutku 

Ale ty otrzyj łzy mocno wierz 

No to góry do góry dziecięca wiara 

Może je w morze powrzucać zaraz 

Góry do góry 

Morze nie może się doczekać nie może się doczekać 

No to góry do góry dziecięca wiara 

Może je w morze powrzucać zaraz 

Góry do góry morze nie może się doczekać 

Na wielkie plum 

Tam wielka góra złości tam wielki ból 

Tam góra wątpliwości wystarczy już 

Na góry już się nie gap powyżej spójrz 

Bo moc pochodzi z Nieba 

No to góry do góry dziecięca wiara 

Może je w morze powrzucać zaraz 

Góry do góry 

Morze nie może się doczekać nie może się doczekać 

No to góry do góry dziecięca wiara 

Może je w morze powrzucać zaraz 

Góry do góry morze nie może się doczekać 

Na wielkie plum 

  


