
Kwiecień 2018 
w „ SŁONECZNEJ POLANIE ” 

 

 

 

4.04.2018  „Zwierzakowy świat” 
 

W czasie zajęć twórczego myślenia i działania, dzieci wraz z panią psycholog porozmawiają na 

temat świata zwierząt domowych, leśnych i tych, które żyją w ZOO. Dzieci będą 

uczestniczyć w zabawach: odszukiwanie par obrazków, zabawy dźwiękonaśladowcze - 

rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, zabawy muzyczno-ruchowe.  

 

6.04.2018 „Autyzm razem nie osobno”  

Tego dnia będziemy obchodzić 

Światowy Dzień Autyzmu. Jednocząc się z 

osobami z autyzmem dzieci i nauczyciele 

ubiorą się na niebiesko. Podczas obchodów  

tego święta pani Ela wyjaśni, jak 

postrzegają świat osoby z autyzmem 

oraz zachęci do wspólnej zabawy. W tym 

dniu wszyscy będą uczestniczyć w 

zabawach integracyjnych, zabawach 

sensorycznych oraz licznych konkursach. 

Będzie to czas spędzony w miłej i 

radosnej atmosferze.  

 

 

10-11.04.2018 "Moje ciało" 
 

W tym dniu na zajęciach z panią psycholog przedszkolaki poćwiczą orientację 

w przestrzeni oraz w schemacie ciała. Dzieci wezmą udziałł  w zabawach z kolorami 

i kształtami. Obejrzą również plansze tematyczne i będą odszukiwać wskazane elementy.  

  



12.04.2018 Dzień czekolady  

 

Tego dnia dzieci z naszego przedszkola będą świętować „Dzień Czekolady”. Z tej 
okazji wszyscy przyjdą ubrani na kolor brązowy lub biały. Przedszkolaki  obejrzą krótki film 
pokazujący poszczególne etapy produkcji czekolady, a także poznają różne rodzaje 
czekolad oraz ich smaki. Następnie wysłuchają   wiersza pt. „Uśmiech w kostkach” oraz 
metodą burzy mózgów opowiedzą, jaka jest oraz jaka może być czekolada. Dowiedzą się 
również, że nadmierne  spożywanie słodyczy może zaszkodzić ich zdrowiu. Na zakończenie 
zajęć  dzieci wraz z panią upieką czekoladowe muffiny. Będzie słodko i smacznie. 

 

17-18.04.2018 "Moja rodzina"  
 

Na zajęciach z panią psycholog przedszkolaki wysłuchają bajki terapeutycznej, będą 

nazywać oraz wskazywać osoby na obrazkach, rozpoznawać członków swoich rodzin na 

zdjęciach.  Na koniec zajęć dzieci wraz z panią wykonają ramkę, którą wspólnie ozdobią. 

 

23.04.2018 Światowy Dzień Książki 

W tym dniu przedszkolaki wraz z panią wybiorą się na 

wycieczkę do pobliskiej Biblioteki. Dzieci spotkają się 

z Panią bibliotekarka, która w bardzo ciekawy sposób 

wprowadzi je w tajniki bibliotekarstwa, oprowadzi po 

bibliotece, a później przeczyta bajkę. Na zakończenie 

dzieci samodzielnie będą mogły wybrać książeczkę 

i wypożyczyć ją do domu. 

  



 

24-25.04.2018 "Wiosenny spacer"  
 

 

W czasie zajęć twórczego myślenia 

i działania z panią psycholog dzieci 

poćwiczą swoją wyobraźnię. Przeniosą 

się w piękną wiosenną krainę oraz 

porozmawiają o tym dlaczego warto 

spacerować. Na koniec wykonają 

"Kolorową wiosenną mozaikę" - 

koralikową wyklejankę.  


