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Temat kompleksowy: Nasza mała ojczyzna  (02.11 – 06.11. 2020) 

W tym tygodniu:  

 Poznamy pojęcie – wolność  

 Poznamy okolicę, w której mieszkamy i utrwalimy nasze adresy zamieszkania 

 Będziemy przeprowadzać eksperymenty 

 Utrwalimy znaczenie pojęć wysoki  i niski 

 Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne z zakresu przeliczania i 

porównywania liczebności zbiorów 

 Będziemy rozwijać swoje zdolności artystyczne 

https://img.pakamera.net/i1/1/326/ilustracje-12109340_7099090326.jpg 

 

 

 



 

 

 

Miasto 
Urszula Kamińska 

Miasto wstaje już o świcie 

przez dzień cały tętni życiem. 

Ulic tutaj jest bez liku, 

bloków, sklepów i sklepików. 

Szkół, przedszkoli, parków tyle, 

no i auta mkną co chwilę. 

Autobusy i tramwaje 

– wciąż coś jedzie, wciąż coś staje. 

Kina, teatr, place zabaw, 

w krąg neony, ruch i wrzawa. 

Trudno miasta nie polubić… 

Lecz i łatwo się w nim zgubić! 

Gdy wybierasz się do miasta 

z rodzicami, to rzecz jasna, 

pilnuj się ich! Zawsze, wszędzie. 

Bo gdy zgubisz się, co będzie?! 

 

https://thumbs.dreamstime.com/t/kresk%C3%B3wki-miasto-ilustracja-dla-dzieci-38130537.jpg 
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Temat kompleksowy: Mój dom - Polska (09 – 13.11.2020) 

W tym tygodniu będziemy: 

 Poznamy symbole narodowe oraz symbole związane z Polską 

 Będziemy klasyfikować przedmioty ze względu na podaną cechę 

 Nauczymy się śpiewać nowej piosenki 

 Poznamy stolice Polski oraz jej symbole 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/LgntB98fSbgRQlww9pB550bgjCUvU5eGtFgiIIJey81ji9AFPDOIVuPu-sxlXIuG-bTiJfg-

LktbJkGWPrQb87z5XK4CULhnakf9vfl6AqW3I7tp7F5kcletRBZXWg 

 

 

 

 

 

 



Syrenka 
Janusz Laskowski 

Stoi Syrenka nad Wisłą, 

słońce w jej oczach zabłysło. 

Warszawskie dzieci tu przyszły, 

stanęły na brzegu Wisły. 

Kiwają Syrenie ręką: 

„Jakże się miewasz, Syrenko?” 

 

 
https://www.profit24.pl/images/editor/ZABAWKI/Trefl/5900511155013/5900511155013_1.jpg 

 

 

 

Mały Polak, przedszkolak 
sł.: Marlena Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz 

Polska moim domem, domem jest. 

Biały orzeł godłem, godłem jej. 

Ref.: A ja jestem przedszkolak, 

mały Polak, przedszkolak. (x2) 

Polska moim domem, domem jest. 

Biel i czerwień flaga, flaga ma. 

Ref.: A ja jestem… 

Polska moim domem, domem jest. 

Tutaj moi bliscy, bliscy są. 

Ref.: A ja jestem… 

Polska moim domem, domem jest, 

który w sercu zawsze, zawsze mam. 

Ref.: A ja jestem… 
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Temat kompleksowy: Moje hobby (16 – 20.11.2020) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy rozmawiali o zwierzętach domowych ich zwyczajach oraz sposobach opieki 

 Będziemy naśladować zwierzęta  

 Poznamy nowe piosenki 

 Rozmawialiśmy o tym, czym jest kreatywność 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8t_Z9l-yCxWaprrKHwvuQ9Sxf-LuizH64n_szm-Fgw_Z2UrdKvVtmd2vj1reCjQiP57sS9lm98q-

2aGLAbcwt1u1CPULobY9JtNIP5t6qI1dNBAgHS0SZ_c 

 



 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kotek 

 

 

Dwa kocury 
sł. i muz. Joanna Bernat 

 

Były sobie dwa kocury, 

jeden szary, drugi bury. 

Ostre zęby i pazury 

miały obydwa. 

Aaa… aaa… 

Cicho sza! 

Śpią kocury na kanapie, 

jeden sapie, drugi chrapie, 

ale gdy się zbudzą, 

uciekaj – a kysz! 

Bo jak skoczą w lewo, w prawo, 

każdy złapie sobie mysz! 

 

https://www.pokolorujswiat.com/2015/06/kolorowanki-kot.html 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kotek
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Temat kompleksowy:  Ulubione zajęcia  (23 – 27.11.2020) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy bawić się różnymi dźwiękami 

 Będziemy słuchać odgłosów wody 

 Będziemy słuchać i odtwarzać dźwięki muzyki, które później policzymy doskonaląc 

umiejętności matematyczne 

 Będziemy rozmawiać o instrumentach i dzielić ich nazwy na sylaby 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA 

 



Kapela 
Małgorzata Barańska 

 

Bum-cyk-cyk, bum-cyk-cyk! 

Gdy będzie niedziela, 

bum-cyk-cyk, bum-cyk-cyk, 

to zagra kapela.  

Bum-cyk-cyk, bum-cyk-cyk, 

to piękna muzyka, 

bum-cyk-cyk, bum-cyk-cyk, 

prościutko spod smyka. 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/typy-zespolow-wokalnych/DJKK6X1Qf 

 

Gram na plecach 
Marlena Szeląg 

Na twych plecach zagram sobie 

i przyjemny masaż zrobię! 

Najpierw gram jak na pianinie, 

niech napięcie mięśni minie! 

Teraz zagram na gitarze 

– na prawdziwej zagrać marzę! 

A na koniec spod mej ręki, 

wyjdą z werbla rożne dźwięki! 

Masaż – koncert zakończony! 

Chyba jesteś rozluźniony? 


