
Grupa XI     „Misie” 
 

Maj 2021 rok 

 

Piękno 

 
Piękno to cechy przedmiotu, widoku, utworu, które sprawiają, że dana 

rzecz się podoba. W przypadku ludzi może to dotyczyć zarówno cech  

zewnętrznych, jak i cech charakteru. W innym znaczeniu piękno oznacza 

wysoką moralność w danej dziedzinie. Piękno jest wartością subiektywną – 

każdy odnajduje przyjemność w innym zespole cech, jest też 

uwarunkowana kulturą i wychowaniem. 

Warto kształtować w dzieciach wrażliwość na różne dziedziny sztuki, a 

także na innych ludzi. Można to robić między innymi poprzez: 

- obserwacje przyrody czy słuchanie muzyki klasycznej, 

- zachęcanie dzieci do samodzielnego poszukiwania piękna wokół siebie i 

opowiadania o wrażeniach, 

- wsparcie w tworzeniu piękna (wspólne śpiewanie, robienie kreatywnych 

prac plastycznych), 

- dostrzeganie piękna w dzieciach ( wynikającego np. z zachowania) i 

komunikowanie im tego w sposób dla nich zrozumiały, 

- dbanie wspólnie z dziećmi o ład i porządek w salach przedszkolnych. 
 

 

 
https://tulipanow.pl/wp-content/uploads/2013/11/kolorowe-tulipany-rosna-w-ogrodku-na-rabatce-476493-article.jpg 

 



Temat kompleksowy: „Książka – mój przyjaciel” 

 

 

Realizacja tematu:  05.2021 rok – 06.05.2021 rok 

 

Cele główne:  

 

 Rozwijanie zainteresowań bajkami; używanie nazewnictwa 

związanego z postaciami bajkowymi; że świat fikcji nie jest tożsami ze 

światem realnym. 

 Poznanie zawodu logopedy; stwarzanie warunków do poszerzania 

doświadczeń językowych; ćwiczenie kulturalnego wysławiania się. 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę; 

kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów; 

wzbudzanie zainteresowania książkami. 

 Rozwijanie koncentracji słuchowej; wyrabianie umiejętności 

szybkiego reagowania na sygnał; wyzwalanie energii grupowej, 

spontaniczności i nauka współdziałania. 

 Rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych; 

umiejętność łączenia elementów w celu tworzenia praktycznych 

rzeczy; wykonywanie zakładek do książek. 

 

Piosenka  

 

„Krasnoludki” 

       Słowa i muzyka tradycyjne 

 

My jesteśmy krasnoludki.          (wskazywanie na siebie) 

Hop-sa-sa, hop-sa, sa!                (podskakiwanie) 

Pod grzybkami nasze budki.      (daszek z rąk nad głową) 

Hop-sa, sa,hop-sa, sa!                (podskoki) 

 

Jemy mrówki, żabie łapki. 

Oj tak, tak!, Oj tak, tak! 

A na głowach krasne czapki –  

To nasz znak, to nasz znak. 

 

Gdy ktoś skrzywdził krasnoludka.                                              https://www.clipartkey.com 

Ojojoj, ojojoj! 

Płacze nawet niezabudka. 



 

Ojojoj, ojojoj! 

 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy:          (dłonie zwinięte w rurkę) 

Tru-tu-tu, tru-tu-tu!                          (dłonie przy ustach) 

Gdy ktoś senny, to uśpimy:               

Lu-lu-lu, lu-lu-lu.                             (dłonie złożone przy uchu) 

 

 

Wiersz  

 

      Maria Zofia Tomaszewska 

 

Na górnej półce stoją książeczki: 

Opowiadania, baśnie, bajeczki. 

Na dolnej półce kolorowanki. 

Którymi bawię się całe ranki. 

 

Czasami lubię sięgać po kredki. 

I dolnej półki biorę książeczki. 

Czasem przeglądam półki z książkami. 

Wtedy urządzam „Wieczór z bajkami”. 

 

 

 
https://library.kissclipart.com/20190401/oge/kissclipart-fantasy-clipart-clip-art-72a2fbdcc860db80.png 

 

 

 



Temat kompleksowy:   „Baśnie, bajki, legendy” 

 

Realizacja tematu: 30.05.2021 rok – 11.05.2021 rok 

 

Cele ogólne: 

 

 Poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej; rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za książki; dostarczanie właściwych wzorów 

zachowania się w miejscach publicznych. 

 Przybliżenie literatury dziecięcej; rozwijanie umiejętności wcielania 

się w role; odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury. 

 Utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych; 

ćwiczenie umiejętności zapamiętywania; wdrażanie do skupiania się 

na wykonywanych czynnościach. 

 Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem; aktywne 

słuchanie muzyki; poznanie zasad zachowania się w księgarni. 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech 

wybranych budowli; nabywanie umiejętności tworzenia budowli 

postrzeganych; integrowanie grupy podczas działań wspólnych. 

 

 
https://4.bp.blogspot.com/-

Z5VVXQw0JtE/VzWuJM3gbtI/AAAAAAAAASM/rGdPLqiAW2YAq5s9g8h30xtrYLHbPPRTwCLcB/s1600/Calineczka.jpg 

PIOSENKA 

 

 

„Witam was” 

 

Wszyscy są, czeka nas. 

Wesołych zabaw czas. 

Prosto stań! 

Uśmiechnij się! 

Bawmy się! 

Witam, witam. 

Wszystkich w ten wiosenny dzień. 

Słońce mocno świeci. 

I przegania cień. 

Klaśnij w ręce. 

Podskocz  raz. 

Już zabawy nadszedł czas. 

 

Popularna zabawa ludowa 

 

 



WIERSZ 

 

„Kup mi, mamo książeczkę” 

 

Kolorowe książeczki, 

kolorowe bajeczki, 

w kolorowych bajeczkach 

kolorowy jest świat. 

 

Kup mi, mamo książeczkę, 

poczytamy bajeczkę, 

a w bajeczce tej – dziwy. 

Każdy poznać je rad. 

 

 

                   Tadeusz Kubiak  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Życie 

 

Życie jest stanem organizmu żywego od narodzin do śmierci. Bywa też 

definiowane jak ogół procesów życiowych zachodzących w danym 

organizmie  lub jako czas funkcjonowania do narodzin do śmierci. 

Wielu ludzi dąży do tego, aby wieść życie w sposób wartościowy, tak aby u 

jego kresu odczuwać satysfakcję z tego, co się podczas niego wydarzyło i co 

zostało osiągnięte. To, w jaki sposób nauczyciel rozmawia z dziećmi, jak 

organizuje otoczenie w przedszkolu i czego uczy, ma ogromny wpływ na 

sposób funkcjonowania malucha – zarówno w dzieciństwie, jak i w 

dorosłym życiu, a zatem przekłada się na jakość życia i satysfakcję z niego. 

-Rozmowa z dziećmi o życiu powinna opierać się na konkretnych 

przykładach. 

- Warto rozmawiać z dziećmi o tym, co żywe, a co nie (np. kamień, roślina, 

pies, człowiek). 

- Ważne jest uczenie dzieci szacunku dla życia; tłumaczenie, że nie należy 

deptać roślin, wyrywać skrzydełek biedronkom czy rozdeptywać ślimaków. 

- Poprzez przykłady bliskie dzieciom i omawianie sytuacji zaistniałych w 

przedszkolu dobrze jest podkreślać, że przebieg życia człowieka jest 

związany z podejmowanymi przez niego wyborami, stosunkiem do 

trudnych sytuacji, umiejętnościami nawiązywania i pielęgnowania relacji, 

otoczeniem, w którym żyje. 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy:    „Rodzina trzyma się razem” 

 

Realizacja tematu: 14.05.2021 rok – 25.05.2021 rok 

 

Cele ogólne: 

 

 Wzbudzanie szacunku i miłości do rodziców.  

 Umiejętność nazywania członków najbliższej i dalszej rodziny; 

odczuwanie więzi z członkami rodziny; kulturalne wyrażanie siebie w 

kontaktach z rodziną. 

 Rozwijanie zdolności językowych; ćwiczenie umiejętności wyrażania 

radości w mowie; nauka kulturalnego zwracania się do członków 

rodziny. 

 Nazywanie i przeliczanie części ciała; ćwiczenie umiejętności 

odzwierciedlania liczby elementów ciał; kształtowanie świadomości 

siebie. 



 Doświadczenie radości podczas zabaw ruchowych; kształtowanie 

estetyki i harmonii ruchu; stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych 

integrujących grupę. 

 Przygotowanie prezentu według instrukcji słownej; kształtowanie 

poczucia estetyki; wyrabianie aktywnej postawy podczas 

wykonywania zadań. 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ 

 

„Wiosenne śniadanie” 

 

W sobotę od rana 

po kuchni krząta się mama. 

Otwieram oczy, na łóżku siadam, 

a w domu pachnie czekolada. 

Mama na stole serwetki rozkłada, 

kolorowe, wesołe, radosne, 

patrzą na nie i … widzę wiosnę. 

 

Mamy serwetki są  w kwiatki, 

taty – w niebieskie bratki, 

Ani – w czerwone biedronki, 

Jasia – pasiaste stonki. 

Babcia Marylka serwetki haftuje, 

a mama nimi stół dekoruje. 

 

Cała rodzina przy stole świętuje, 

wiosenne  śniadanie nam  bardzo smakuje. 

 

Dorota Gellner 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA 

 

 

„Niespodzianka” 

 

Przyniosę mamie 

mały kwiatek, 

na kwiatku pszczołę 

na dodatek. 

 

Niech pszczoła 

brzęczy jej 

piosenkę. 

Niech kwiatek zapachnie 

pszczelim brzękiem. 

 

Ani się mama 

nie spodziewa, 

że kwiatek może 

dla niej śpiewać! 

 

Wincenty Faber 

 

 

 
https://png.pngtree.com/png-vector/20190830/ourlarge/pngtree-family-cartoon-png-image_1714788.jpg 

 

 

 



Temat kompleksowy:  „Ja i moi bliscy” 

 

Realizacja tematu:  05.2021 rok – 05.2021 rok  

 

 

Cele:  

 Tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną; umiejętność przeżywania 

bliskości; kształtowanie kultury współdziałania. 

 Powtarzanie i utrwalanie nazw dni tygodnia; ćwiczenie wyrażania 

myśli w formie prostego zdania; poznanie i ćwiczenie zasad 

prowadzenia rozmowy. 

 Definiowanie i dzielenie elementów na zbiory; utrwalanie pojęcia 

zbiór; kształtowanie umiejętności i zachowania umiaru w spożywaniu 

słodyczy. 

 Rytmiczne recytowanie słów; interpretowanie piosenki za pomocą 

ruchu; wdrażanie do aktywnego uczestnictwa we wszystkich 

zabawach przy muzyce. 

 Ćwiczenie pamięci podczas wykonywania pracy plastycznej; 

wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych; budzenie 

otwartości na uczucia. 

 

 

Piosenka 

 

Słowa: Agnieszka Galica muzyka Tadeusz Pabisiak 

 

„Tralala dla mamy i taty” 

 

Moja mama jest kochana.                      (uśmiechnięta mama) 

Moja mama wszystko wie. 

Kiedy do mnie się uśmiecha, 

Tak zaśpiewam jej:                                (nutki) 

 

Ref: Tra, la, la, tram, pam, pam!             

Najpiękniejszą mamę mam! 

Tra, la, la, tram, pam, pam, 

Zaraz mamie buzi dam.                        (usta) 

 

W domu, w sklepie, na spacerze          (tata) 

Z moim tatą nie jest źle. 

Gdy prowadzi mnie za rękę 

To uśmiecham się.                                (uśmiech) 

 



Ref: Tra, la, la, tram, pam, pam! 

Wspaniałego tatę mam! 

Tra, la, la, tram, pam, pam. 

Mamie, tacie buzi dam.                          (lustra) 

 

 

„Jak się masz” 

 

Na melodię  „Panie Janie” 

 

Witaj (mię dziecka), witaj (imię rodzica).  

Jak się masz, jak się masz? 

Wszyscy cię witamy. 

Wszyscy cię kochamy. 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.  

 

 

Wiersz  

 

„Mamo!” 

 

                    Danuta Gelnerowa 

 

Mamo! 

Dam ci dziś piękny kwiatek 

I wstążkę na dodatek. 

Dam ci złoty pierścionek, 

Na górce mały domek, 

Ogródek malowany, 

Ławkę pod wielkim kasztanem. 

 

Dam ci słońce nad domem, 

Słońce – złotą koronę. 

I dam ci księżyc, wiesz? 

I jeszcze … co tylko chcesz. 

Bo jestem bardzo bogaty, 

Dostałem kredki od taty. 

 

 

 

 

 

 



 

Majowe gry i zabawy rodzinne 

 

 

 

„Jedziemy windą w bloku”  
wg Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 

Pomoce: rysujemy z dzieckiem plakat z pięciopoziomowym blokiem lub używamy centymetr 

krawiecki, obrazki z sześcioma dowolnymi postaciami lub wycinamy je z kolorowanek lub 

gazet, spinacze do bielizny – krokodylki, kostka do gry. 

 

Rodzic zawiesza centymetr krawiecki zaznacza od 0 do 6  - to jest nasza „Winda”. Każde 

piętro oznaczone jest określoną liczbą oczek na kostce i postacią, która tam mieszka na 

danym piętrze. Zadaniem dziecka jest wskazać postacie mieszkające po prawej i po lewej 

stronie windy oraz podać piętro na którym mieszka dana postać. Zaznaczając to klamerką od 

bielizny tak zwanym „Krokodylkiem”. 

 

 

 

 

 
„Wiosenna gra dywanowo-planszowa” 

Cele:  

 rozwijanie umiejętności konstruowania gry planszowej 

 doskonalenie umiejętności plastycznych, manualnych 

 doskonalenie umiejętności liczenia 

 posługiwanie się liczebnikami głównymi 

 rozwijanie percepcji wzrokowej 

 nauka zdrowej rywalizacji 

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

Pomoce: „Chodnik do gry – arkusz szarego papieru”, obrazki – naklejki do naklejania na 

polach chodniczka, kredki, zakrętki, plastelina, kostki do gry, medaliony – przyjaciel wiosny 

– rodzic przygotowuje je wcześniej według własnego pomysłu. 

 

Przebieg zabawy:  

1. Wspólne wykonanie gry planszowej. Rodzic proponuje dziecku  przygotowanie 

wiosennej gry planszowej. Prezentuje wcześniej przygotowany na dużym arkuszu 

szarego papieru chodnik do gry. Proponuje wspólne uzupełnianie jego pól, 

ustalenie zasad gry i wykonanie pionków. Dziecko z pomocą Rodzica uzupełnia 

pola chodnika nakleja gotowe elementy (motylka, krople, ptaszki, kwiatki, 

słoneczko, napis START, META), koloruje pola na zielono, rysuje mostek. 

Następnie przygotowują pionki z plastikowych zakrętek po wodzie mineralnej, np. 

wypełniając je plasteliną w różnych kolorach lub wtykając w plastelinę 

różnokolorowe patyczki. 



Przykład planszy do gry – zdjęcie.    

 

 

Motylek – biegniesz za motylkiem, przesuwasz się o 2 pola do przodu 

Mostek – przechodzisz po mostku na wyznaczone pole 

Kwiatek – wąchasz kwiatki i czekasz na wyznaczone pole 

Ptak – skocz kilka razy obunóż 

Słońce – uśmiechnij się 

Kolor zielony – pokaż w pokoju dowolną rzecz, która jest w kolorze zielonym 

Krople – klaśnij tyle razy, ile jest kropli na polu 

2. Gra w samodzielnie wykonaną grę planszową. Dziecko przesuwa się po polach 

chodnika zgodnie z liczbą kropek, którą wyrzuci na kostce. (Jeśli rodzic uzna za 

konieczne, zakleja pola z pięcioma i sześcioma kropkami. Można na nich nakleić  

dodatkowe pola np. z dwoma lub z trzema kropkami). Wygrywa ta osoba, która 

pierwsza dotrze do mety. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad. 

Doskonalenie umiejętności matematycznych. 

3. Wręczenie dziecku – wszystkim uczestnikom gry – medalionów „Przyjaciela 

wiosny”. 

 

 

 

                                 Rozwiązywanie wiosennych zagadek. 

# Ma czerwony dziób i nogi. 

Zawsze chodzi zamyślony 

 i od rana do wieczora  

szuka w trawie żab zielonych.  (bocian) 

 

# Kiedy topnieją na rzece lody 

I przebiśniegi zakwitną? 

Kiedy z dalekich i ciepłych krajów 

do gniazd bociany powracają? 

Kiedy się rodzi mały zając,  

w polu skowronek nam śpiewa? 

Kiedy biedronka ze snu się budzi  

i w pąki się stroją drzewa?     (Wiosna) 

 

# Gdy wiosna nadchodzi, 

kwiaty rozkwitają, 

one z ciepłych krajów 

do nas powracają.      (ptaki) 

 

# Jeden słodki na talerzu, 

drugi w liść się zamienia. 

Ten, co rośnie na gałęzi, 

 nie jest do jedzenia.          (pączek) 

 

Anna Mikita 

„Zagadki dla maluchów” Wydawnictwo HARMONIA Gdańsk 2006. 



 

 

 

 

 

 

 

Praca techniczna „Wiosenny kosz kwiatów”. Rozwijanie umiejętności technicznych 

oraz współpracy. Realizacja programu „Cztery pory roku…”. 

Pomoce: kolorowa krepina, klej, nożyczki, plastelina, cekiny, koraliki, kolorowy papier, 

kolorowe serwetki, patyki do szaszłyków, gąbka lub gazeta ( coś do wypełnienia koszyka, 

słoika, pojemnika), słoik, doniczka. 

Ozdabiamy doniczkę, słoik, np.: oklejamy je wałeczkami z plasteliny, kawałkami papieru 

kolorowego, krepiny. Następnie przyklejamy – mocujemy kwiaty. Gotowe kwiaty wtykamy 

w gąbkę umieszczoną na dnie doniczki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


