
KWIECIEŃ 2021 
GRUPA 8  Jeżyki 

 
Data /temat Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia PP 

  
Wielkanoc 

 
29.03 – 2.04.2021 

Dziecko: 
-wymienia wybrane tradycje i zwyczaje Wielkanocne, wypowiada się na ich temat 
-tworzy samodzielnie ozdoby Wielkanocne 
-uczestniczy w zabawach gimnastycznych i ruchowych np. przy muzyce 
-kontynuuje i tworzy rytmy 
- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 
-komunikuje się z innymi, obdarza innych uwagą 
- wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne  
 

 
IV2 
IV 1,8 
I5, 8; IV 7 
IV 12 
IV 7 
III 8,9 
I7 

 
Mali odkrywcy 

 
5-9.04.2021 

 

Dziecko: 
-podejmuje próby wyróżniania głoski w nagłosie 
-uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych 
-wykonuje prace plastyczną  
- śpiewa i ilustruje ruchem piosenkę 

- nazywa i przelicza figury geometryczne, porównuje zbiory 
-respektuje prawa i obowiązki swoje i innych osób 
-przedstawia emocje za pomocą improwizacji ruchowej 

 
IV 2 
I 5,8 

IV 8 
I5; IV 7 
IV 12, 15 
III 6 
II 4 

 
Tajemnice Świata 

 
12-16. 04.2021 

 

Dziecko: 
-z uwagą słucha opowiadania i odpowiada na pytania 
-porównuje przedmioty ze względu na podaną cechę 
- dostrzega wartość otoczenia przyrodniczego 
- określa kierunki i położenie przedmiotów  
- śpiewa poznaną piosenkę 
- wycina nożyczkami 
- inicjuje zabawy konstrukcyjne 
-wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała 

 
III 8, IV 5, 
IV 12,13  
II 11 
IV 14 
IV 7 
I 7 
I 6; IV 11 
I 8 

 
Z kulturą za pan brat 

 
19-23.04.2021; 

Dziecko: 
-zna zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 
-posługuje się zwrotami grzecznościowymi 
-odtwarza rymowankę w pamięci 
-wykonuje plakat nt. ulubionego filmu  
-posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu 
-rozpoznaje podstawowe instrumenty perkusyjne, gra na instrumentach 
-kulturalnie i  zgodnie z zasadami spożywa posiłki 
 

 
II 8; III 6 
III 4 
IV 5 
IV 8 
IV 16 
IV 7 
I3 

Na ratunek ziemi 
22.04.2021 

Projekt jednodniowy  

 
Jestem kulturalny 

26 – 29.2021 
 

Dziecko 
-rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje 
-zna zawód kelnera, sprzedawcy, wciela się w rolę 
-wypowiada się na temat wiersza 
-rysuje po śladzie, koloruje ilustrację 
-rozpoznaje modele monet 
-uczestniczy w zabawach rytmicznych 
- bezpiecznie korzysta ze sprzętu terenowego podczas zabaw na świeżym powietrzu  

 
II 1 
IV 20 
IV 2 
I 7; IV 8 
IV 17 
I5; IV 7 
III 7; I 9 

Święta Majowe 
30.04.2021 

Projekt jednodniowy  

Język Angielski 
Animals/pets 

Dziecko zna: 
- podstawowe  słowa z zakresu tematyki związanej ze świętami: ( easter bunny, easter 
egg, hen, basket) 
- podstawowe słowa z zakresu hobby (reading, playing, dancing, painting, cooking, 
swimming, horse riding,reading, listening)  
- formę powitania w języku angielskim „Hello song” 
- formę pożegnania „Good bye song” 
 

IV 21 

 


