
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022 dla gr II. 

Tematy kompleksowe: 
1. Wiosenne powroty.
2. Wielkanoc.
3. Wiosna na wsi. 
4. Dbamy o przyrodę.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
• rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
• zachęcanie do wypowiadania się w grupie,
• współdecydowanie o aranżacji sali przedszkolnej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• zapoznanie z tradycją malowania pisanek,
• utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
• zapoznanie z pracą rolnika,
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
• kształtowanie postawy proekologicznej,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
• zachęcanie do obserwowania przyrody,

Piosenka: „Świat w naszych rękach” Wiersz: „Wielkanoc” M. Konopnicka

Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację

Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier szkło plastiki

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka                x2

Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo

Z naszych śmieci zrobić coś
Papier plastik albo szkło

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka             x2

Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka                  x3

Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele la

Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!

Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał,
Zadźwięczały dzwony!

Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.
Ścielże się, obrusie,
Jako śnieżek biały;

Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.
Rozkładały ciebie

Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki

Miejsce w naszem kole.
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