
„Poznajemy zwierzęta” 

26.02- 02.03.2018 

Cele: 

- poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych 

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt 

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji 

- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli 
gatunków 

Piosenka „Dżungla” (autor nieznany) 

„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla (rozkładamy ręce na 
boki). 

Poplątane zwoje dzikich lian (pokazujemy od góry w dół kręcone 
liany). 

Mieszka sobie w bambusowej chatce (daszek chatki składamy z 
dłoni).                        https://www.youtube.com/watch?v=oV_idfKcCdQ 

 

Ambo Sambo dżungli wielki pan (stukamy się piąstkami po klatce). 

Ref.Strusie mu się w pas kłaniają (z ręki do łokcia robimy szyję i dziób strusia, kłaniamy się nim). 

Małpy na gitarze grają (udajemy granie). 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam (pokazujemy ręką raz w prawo, a raz w lewo). 

Ambo Sambo (ręce oparte na biodrach). 

Doskonale znam go (wskazujemy na siebie). 

Węża się nie boi (pokazujemy ruch pełzania przez węza ręką). 

Ani lwa ( dłonie z rozpostartymi palcami i straszymy „ła,ła”). 

Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców ( ręce do łokcia złożone jedna na drugą i udajemy, że w 

prawej coś trzymamy) 

zawsze coś pysznego w dłoni ma.” (pokazujemy coś pysznego w dłoni). 

Ref. Strusie… 

 

 

http://przedszkolankowo.pl/2016/12/07/dzungla-scenariusz-przedstawienia-teatralnego/ 

http://przedszkolankowo.pl/2016/12/07/dzungla-scenariusz-przedstawienia-teatralnego/


„Chronimy dzieci” 

05.03- 09.03.2018 

 

 Cele: 

- Wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie. 

-Umiejętność identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających, 

-Poznanie sposobów działania w trudnej sytuacji. 

-Kształtowanie umiejętności informowania o sytuacjach niebezpiecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 https://chronimydzieci.pl/standardy/2 

 

https://chronimydzieci.pl/standardy/2


„Zwierzęta prehistoryczne” 

12.03- 16.03.2018 

Cele: 

-poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w 

tamtym okresie 

- wzbudzanie zainteresowań literaturą 

- zapoznanie się z wyglądem oraz nazwami wybranych dinozaurów 

Opowiadanie A. Onichimowskiej „Zasypianka z jajem” 

W jaskini leżał śnieg, a w samym rogu – dwanaście kamiennych grubych ogórków, ułożonych w 

krąg. – Co to jest? – szepnąłem. – Myślę, że jaja – odszeptał Mały. – Stare jak świat. – Można je 

podrzucić do kurnika – wymyśliłem szybko, a Mały popatrzył na mnie z uznaniem. Wzięliśmy po 

jednym jaju pod kurtkę. Były ciężkie jak kamienie. – To chyba nie żadne jaja – powątpiewałem, 

ocierając pot z czoła. – W moim coś łomocze – pisnął Mały i położył jajo na trawie. Było już 

zarysowane. Schowaliśmy się za drzewo. Dziurka w jaju powiększała się szybko. Nie minęło pięć 

minut, jak coś wylazło ze środka. – Ma róg na nosie... – Mały szczękał zębami ze strachu. Coś 

pokryte było pancerzem, miało cztery grube łapy z pazurami, potężne zęby i maleńkie oczka. I się 

trzęsło. – Ono też się boi – zdziwiłem się. – Wcale się nie boi – ryknęło Coś – tylko jest mu zimno. 

– A kim ty jesteś? – odważyłem się spytać, przykrywając To swetrem. – Monoclonius – 

przedstawił się. – Jestem głodny – przyznał, ruszając w naszą stronę. – Chyba nie zamierzasz nas 

zjeść? – przeraziłem się, odskakując na bezpieczną odległość. – Gałęzie... – zazgrzytał zębami w 

odpowiedzi. – Gałęzie, mniam, mniam. – Mlasnął, pożerając pobliski krzaczek. – Jestem jaroszem 

– przyznał. – Ale inne dinozaury...  – Dinozaury? – wykrzyknęliśmy w przerażeniu i już nas nie 

było. Zawiadomiliśmy ogród zoologiczny i podobno wciąż go szukają. Gdybyście go spotkali, 

pamiętajcie, że jest nieszkodliwy. Ma na imię Monoclonius, lubi roślinki i dużo ciepła. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fototapety24.net/fototapety-dla-dzieci-408.html 

https://www.fototapety24.net/fototapety-dla-dzieci-408.html


„Wiosna tuż- tuż” 

19.03-23.03.2018 

Cele: 

- poznanie nazw pór roku 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz 

dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki 

(skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

- poznanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na 

drzewach i krzewach 

H. Bechlerowa 

Bałwanki drogą szły, 

Bałwanków było trzy. 

Płakały, narzekały, 

  Łzy z oczu ocierały. http://www.silesiakultura.pl/  

-Ach, czas nam w drogę, czas, 

już wiosna goni nas. 

Choć się uśmiecha ładnie, 

Kożuszki nam ukradnie. 

I przyszedł nocą dziś 

Puszysty, biały miś. 

I zabrał trzy bałwanki 

Na wielkie, srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł, 

Gdzie śnieg i wiatr, i mróz, 

http://www.pm1debica.strefa.pl/piosenka408.html Gdzie sroga zima biała 

Ma z lodu srebrny pałac. 

http://www.silesiakultura.pl/r/miasta/tarnowskie-gory/tarnowskie-gory/spektakl-teatru-banasiow-wiosna-jest-tuz-tuz
http://www.pm1debica.strefa.pl/piosenka408.html


„Wielkanoc” 

  26.03- 30.03.2018 

Cele: 

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych 

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych 

na szacunku, akceptacji i miłości 

- zapoznanie się z piosenką 

„Kokoszka” 

(słowa i muzyka- Tadeusz Mayzner)  

1. Powiem wam bajeczkę: 

    miałam kokoszeczkę, 

    a ta kokoszeczka 

    znosiła jajeczka.                                                  https://www.youtube.com/watch?v=iFIIKPFOgRY 

2. Wcale to nie bajka, 

    że z każdego jajka 

    wyszła ta żółciótka 

    kureczka malutka.  

3. Potem ta kureczka 

    wkoło ogródeczka  

    razem z kurczątkami 

    zbierała ziarneczka. 

4. Jastrząb wygłodzony 

    raz nastawił szpony, 

    ale moja kurka 

 podarła mu piórka http://www.modla.pl/wielkanoc-2014-2/wielkanoc 

OPRACOWAŁA: Katarzyna Tołsty 

http://www.modla.pl/wielkanoc-2014-2/wielkanoc

