
GRUPA X “PUCHATKI” 

Tematy realizowane w  

MAJU 

 
Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region. 

Termin realizacji: 03-07.05.2021 r. 

 
https://polskazachwyca.pl/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_190990370-1-e1516185680833.jpg 

 

 

Cele: 
●   Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem. 

●  Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości. 

● Poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu). 

● Organizowanie kącika regionalnego; sukcesywne wzbogacanie go w eksponaty wykonane w 

przedszkolu lub przyniesione z domu. 

● Wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie. 

●  Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. 

●  Słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. Jej pochodzenia. 

●  Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr. 

● Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 

 

https://polskazachwyca.pl/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_190990370-1-e1516185680833.jpg


Piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna 

Gowik) 

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

Ref.: A ja mieszkam… 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje. 
https://edusklep.pl/media/products/97f36d05b9647ccfbffb8cd5ce30726c/images/thumbnail/large_Magnetyczna-mapa-Polski-dla-dzieci-80cm-x-80cm.jpg?lm=154166917                                       

https://edusklep.pl/media/products/97f36d05b9647ccfbffb8cd5ce30726c/images/thumbnail/large_Magnetyczna-mapa-Polski-dla-dzieci-80cm-x-80cm.jpg?lm=154166917


Temat kompleksowy: Moja ojczyzna. 

Termin realizacji:10-14.05.2021 r. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/wBS2ltZqcNOq1kjy2qhGAkfZGGBiBdjeorpfmLMtSk_GoBQHexBBplhrpxp5ZztFbUk8paj8xp8R6Ftd1NUiMOqskF1_ppP-

e6xUn5BYN-5_fL109iZig_OETy67 

 

Cele: 

●  Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, 

mówimy po polsku itp. 

● Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów 

Polski. 

●  Poznawanie stolicy Polski – jej zabytków, pochodzenia nazwy, legend 

z nią związanych. 

● Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – 

Bałtyku, gór – Tatr. 

● Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, 

Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II. 

●  Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. 

●    Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z 

Polską. Moja ojczyzna. 

●    Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy 

Europejczykami. 

● Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE. 

● Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników 

zdań) 

● Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z 

ich ubywaniem. 

● Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo 

według innych cech. 

Wiersz Ewy Stadtmüller Kim jesteś? 



 

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste! 

Co ci jest bliskie? 

− Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

− biało – czerwone. 

Ojczyste godło 

− orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

− mazurka dźwięki, 

no i stolica 

− miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 

raz na wyżynie, 

raz na równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie… 

− Już wiesz, kim jesteś? 

− Jestem Polakiem. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/amFWnSw98K-soeKQk60fDCLE9MFMEXDNq_-V2EVKtKUasIWDVJ-Z24Q3jZnC3fwdRxrpeDBTTk1UtiePM-

upBHYhqfm49Gw1D84  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/amFWnSw98K-soeKQk60fDCLE9MFMEXDNq_-V2EVKtKUasIWDVJ-Z24Q3jZnC3fwdRxrpeDBTTk1UtiePM-upBHYhqfm49Gw1D84
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/amFWnSw98K-soeKQk60fDCLE9MFMEXDNq_-V2EVKtKUasIWDVJ-Z24Q3jZnC3fwdRxrpeDBTTk1UtiePM-upBHYhqfm49Gw1D84


 

Temat kompleksowy: Łąka w maju. 

Termin realizacji: 17-21.05.2021 r. 

 
https://rolmarket.pl/data/include/cms/laka_kwietna_piekna_w_ogrodzie.jpg  

 

Cele: 

● Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach 

i w różnym czasie·  Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, 

wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami   Poznawanie wybranych 

owadów i ich roli w rozwoju roślin. 

●    Poznawanie etapów rozwojowych, np. Żaby, motyla. 

●   Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

●  Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, 

mniszek lekarski itp.) I ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki). 

●  Tworzenie zielnika – wykonanie pierwszej karty z wykorzystaniem, np. Mniszka 

lekarskiego. 

●   Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody. 

●   Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, 

np. lupy, lornetki, mikroskopu. 

●  Rozwiązywanie zagadek, rebusów. 

●  Ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe).·         

●  Rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie ich 

podstawowych cech. 

● Dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie człowieka, zwierząt – motyle, 

ptaki, przedmiotów – parasol itp.) 

https://rolmarket.pl/data/include/cms/laka_kwietna_piekna_w_ogrodzie.jpg


 

Piosenka Wiosna na łące (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

Ref.: Ptaki… 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

Ref.: Ptaki… 

 
https://blizejprzedszkola.pl/upload/miesiecznik/99ba73e0ee545f4572a2d8fbc2f76a50.jpg 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Święto rodziców. 

Termin realizacji: 24-25.05.2021 r.  

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/plastyka-w-terapii-jak-interpretowac-rysunek-dziecka-1596716.jpg  

 

Cele: 

● Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych 

cech (wygląd, charakter). 

● Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. 

● Określenie czynności wykonywanych w domu przez 

poszczególnych członków rodziny. 

● Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy i 

spędzenia czasu; 

● Rozbudzanie aktywności dzieci; 

● Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z 

elementami ruchu; 

● Budzenie wiary w możliwości i umiejętności dzieci; 

● Budowanie poczucia przynależności do grupy; 

● Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich 

 

 

 

 

 

 

 

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/plastyka-w-terapii-jak-interpretowac-rysunek-dziecka-1596716.jpg


Wiersz Stanisława Grabowskiego Nie jesteś sam 
 

Mama biega po pokojach 

ze ścierką, 

z odkurzaczem, 

z froterką. 

Tata biega po pokojach 

z fajką, 

z książką 

z pomysłami. 

A ja siedzę szczęśliwa 

w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 

zeszyty do pierwszej klasy, 

atlasy… 

Gdy w domu – 

tatuś i mama, 

nie jestem sama. 

 

https://st.depositphotos.com/1252248/1701/v/600/depositphotos_17011097-stock-illustration-happy-family-of-four-and.jpg  

 

Opracowała: Monika Belka 

 

 
 

 

https://st.depositphotos.com/1252248/1701/v/600/depositphotos_17011097-stock-illustration-happy-family-of-four-and.jpg


Popołudniowe gry i zabawy matematyczne 
1. Zabawa matematyczna Ile guzików?- kształtowanie umiejętności liczenia i dodawania. 

 Koszyk z guzikami i kostka do gry. Rodzic rzuca nią i sprawdza liczbę wyrzuconych oczek. 

Przelicza je głośno, wskazując je palcem. Następnie wyjmuje z koszyka taką samą liczbę 

guzików. Dziecko przelicza je głośno razem z rodzicem. W zależności od potrzeb rodzic 

zalepia na kostce ściankę ze zbyt dużą liczbą oczek lub nakleja karteczkę z odpowiednią 

ilością oczek np. 2,3,4). Można zamiast guzików użyć innych dostępnych rzeczy (np. 

fasolek, klocków). Aby utrudnić zabawę można rzucać dwoma lub trzema klockami. 

https://e.allegroimg.com/s512/014a4b/03b225434162ac6bd30ab0efc4ae/GUZIKI-

PLASTIKOWE-KOLOROWE-mix-500-sztuk 

 

2. ZABAWA W EKSPERYMENTOWANIE  

Łączenie przyczyny ze skutkiem i przewidywanie następstw, ustalanie, które zmiany są, a 

które nie są odwracalne. Przy stoliku przygotowujemy pojemnik z wodą i łyżeczki dla 

każdego dziecka, dzieci kosztują wodę , określają jej smak, zapach, kolor; następnie do 

pojemnika z wodą wsypujemy sól , ( cukier)wspólnie obserwujemy rozpuszczanie się soli w 

wodzie , kosztujemy , określamy smak, zapach, kolor, wspólnie ustalamy, że nie można soli 

wydobyć z wody, bo się rozpuściła, dzieci podają podobne przykłady ze swoich 

doświadczeń np. cukier rozpuszczony w wodzie, farby itp. 

 

3. Zabawa: KLOCKI W RZĘDZIE LUB SZEREGU  

Zrozumienie, że po przestawieniu liczmanów nie zmienia się ich liczba. Dziecko układa w 

rzędzie (lub szeregu) np. klocki, liczy je głośno i mówi, ile ich jest. Dorosły przekłada kilka i 

pyta: Czy teraz jest tyle samo klocków? Dziecko ponownie przelicza. W następnym 

ćwiczeniu to dorosły układa klocki, liczy je i oświadcza, ile ich jest.. Dziecko przekłada 

liczmany i pyta Czy teraz jest tyle samo klocków? Dorosły stwierdza: Tak nadal jest 

…….klocków. Jeśli chcesz możesz sprawdzić. 



https://kropka-sklep.pl/wp-

content/uploads/2020/11/klocki-soft-50-2-1.jpg 

 

4. Tworzenie różnych sensownych historyjek, zakończonych pytaniem. Bardzo ważne jest, 

by zachęcać dzieci do udzielania odpowiedzi na te pytania i zwracać uwagę na budowanie 

prawidłowej odpowiedzi. Doskonale byłoby, gdybyście Państwo podczas tego typu zabaw 

wykorzystywali liczmany, obrazki, rysunki lub przedmioty codziennego użytku, tak by wasze 

dziecko mogło zobrazować sobie to zadanie. Niezbędne mogą być również fasolki, koraliki, 

kartoniki, figury geometryczne, pchełki, patyczki. Dziecko wspólnie z rodzicem tworzy 

historyjkę na podstawie podanych i pokazanych cyfr i liczb (0-10), a także znaków 

matematycznych +,-,= 

W torbie są cukierki. Trzeba je sprawiedliwie rozdzielić pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Czy 

masz jakiś pomysł jak to zrobić? Przyjadą do nas goście. Nas jest …., a ich 3. Na ile osób 

trzeba nakryć stół do obiadu? Ile potrzebujesz talerzy, widelców, łyżek i noży? Ola dostała 2 

czekolady mleczne i 3 czekolady z orzechami. Ile czekolad dostała Ola? Tata i Tomek 

pojechali do lasu na grzyby. Tata znalazł 5 grzybów, Tomek 2 grzyby. Ile grzybów znaleźli? 

Marta kupiła 1 kapustę i 6 ogórków. Ile warzyw kupiła Marta? 

 

5. Pomiar wody w butelce. 

 Dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody. Wlewamy wodę do 

butelek. Jedna stoi pionowo, drugą układamy w poziomie. Obserwowanie i wyciąganie 

wniosków. Kilka butelek takiej samej pojemności, do których wlewamy różne ilości wody. W 

których butelkach jest więcej wody, a w których najmniej? Ile kubków wody mieści się w 

butelce? 

 

 


