
LISTY DO RODZICÓW. 

 KWIECIEŃ 

 

Drodzy Rodzice! 

W kwietniu w przedszkolu było kolorowo, wiosennie i ekologicznie. W pierwszym 

tygodniu rozmawialiśmy o ciele człowieka. Znamy części ciała człowieka i potrafimy 

wskazać te z nich, które są parzyste, i te, które występują pojedynczo. Rysowaliśmy 

autoportret. Poznaliśmy kolejne litery – g, G. Zastanawialiśmy się, jak dbać o zdrowie. By 

oswoić się z wizytami lekarskimi, zorganizowaliśmy w przedszkolu Szpital Pluszowego 

Misia. Dbaliśmy o prawidłową postawę ciała oraz rozwój tężyzny fizycznej podczas 

codziennych zabaw ruchowych i ćwiczeń. Na koniec przygotowaliśmy wiosenne sałatki i 

rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto jeść warzywa i owoce.  

Kolejny tydzień rozpoczęliśmy od wizyty na wsi. Rozwiązywaliśmy zagadki 

obrazkowe, poznawaliśmy narzędzia, przedmioty i maszyny z których korzystają rolnicy. 

Spędziliśmy dzień na farmie – tak na niby, podczas opowieści ruchowej. Razem z Gagatkiem 

rozwiązywaliśmy matematyczne zadania z treścią, graliśmy w grę planszową i układaliśmy 

traktor z figur geometrycznych. Podawaliśmy nazwy zwierząt gospodarskich. Poznaliśmy 

wielką i małą literę „ł”, czytaliśmy, dzieliliśmy wyrazy na sylaby i głoski. Wykonaliśmy 

makietę gospodarstwa. Zastawialiśmy się: skąd się bierze ser, jakie produkty powstają z 

mleka i czy mleko jest korzystne dla naszego zdrowia? Próbowaliśmy różnych rodzajów 

produktów zbożowych. Porównywaliśmy ziarna zbóż i omawialiśmy proces powstawania 

chleba. Ćwiczyliśmy umiejętność przeliczania, odczytywania i tworzenia układów 

rytmicznych oraz posługiwania się pojęciami: najwyżej, najniżej, w środku; najwięcej, 

najmniej. Rozmawialiśmy na temat tego, jak wyglądała praca rolnika dawniej, a jak wygląda 

dziś. Chcecie wiedzieć co wydarzyło się w kolejnym tygodniu? 

Postanowiliśmy założyć własny ogródek, zasadzić tam różne warzywa, zioła i kwiaty. 

Rozmyślaliśmy o tym, czego rośliny potrzebują do życia, co wyrośnie z cebuli i do czego 

można wykorzystać zioła. Zorganizowaliśmy w sali przedszkolnej kącik ogrodnika. 

Sadziliśmy cebule. Braliśmy udział w zabawach paluszkowych, teatralnych i muzycznych. 

Szukaliśmy głoski c w różnych wyrazach, poznaliśmy jej graficzny obraz i globalnie 



czytaliśmy wyraz „cebula”. Ćwiczyliśmy umiejętność dodawania i odejmowania. 

Przygotowywaliśmy wiosenne kanapki i rozmawialiśmy na temat właściwości odżywczych 

warzyw. Dostaliśmy od Gagatka pocztówkę z Holandii i wspólnie ją odczytywaliśmy. 

Dowiedzieliśmy się, co można zobaczyć w Holandii, i słuchaliśmy ciekawostek o tym kraju. 

Wykonaliśmy pracę plastyczną techniką stemplowania – każdy z nas stworzył piękne 

tulipany. Konstruowaliśmy z klocków zamki i zamczyska.  

W ostatnim tygodniu kwietnia poruszaliśmy tematy ekologiczne. Ziemia jest tylko 

jedna i do tego jest naszym domem. Dlatego każdy z nas powinien dbać o nią i szanować 

bogactwa, które dzięki niej mamy. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. 

Rozmawialiśmy o zjawiskach zagrażających środowisku i zastanawialiśmy się, jak im 

przeciwdziałać. Badaliśmy czystość powietrza wokół przedszkola. Utrwalaliśmy zasady 

segregowania odpadów i dowiedzieliśmy się, na czym polega recykling. Przy tej okazji 

analizowaliśmy wyraz „worek” i poznaliśmy litery w, W. Dzięki magicznym okularom 

wymienialiśmy wyrazy rozpoczynające się głoską w. Zgłębialiśmy tajniki dwóch żywiołów – 

powietrza i ziemi, dlatego wiemy, jaka jest ich rola w życiu człowieka, roślin i zwierząt. 

Przeprowadzaliśmy różnego rodzaju eksperymenty. Nauczyliśmy się piosenki „Cztery 

żywioły”. Zrobiliśmy latawce. Rozmawialiśmy na temat zwierząt, które mieszkają w ziemi. 

Ostatniego dnia wykonaliśmy ekologiczne zabawki. 

Oczywiście przez cały miesiąc dbaliśmy o zdrowie, sprawność fizyczną i utrzymanie 

prawidłowej postawy ciała, muzykowaliśmy, rozwijaliśmy swoje pasje i zainteresowania, 

przygotowywaliśmy się do nauki czytania i pisania, słuchaliśmy różnych rodzajów muzyki 

i spotykaliśmy się na herbatce u Gagatka.  

 


