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Temat kompleksowy: Mali odkrywcy  (01 – 05.03.2021) 

W tym tygodniu:  

 Będziemy rozmawiać o tym czym jest dociekliwość 

 Będziemy rozwijać myślenie analityczne 

 Poznamy zmysły i nazwy narządów je reprezentujących 

 Poznamy części ciała i nazwy wybranych organów 

 Będziemy rozwijać nasze umiejętności wokalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/R0eO7Wy2WN-d-KdlPB-laoR8HXnKmokzf4TScen8EzwloeNKWWuIDcOYx0rlj0bjtL-

pOjMnp6k1F-4gxRpQiyqS-EEESOEgV4Nlt4KAjuq3Z9xU55redXwWPXkmbUWoMZIlOSpBX3M 



Pytalski 
Jan Brzechwa 

Na ulicy Trybunalskiej  

Mieszka sobie Staś Pytalski,  

Co gdy tylko się obudzi,  

Pytaniami dręczy ludzi.  

  

W którym miejscu zaczyna się kula?  

Co na deser gotują dla króla?  

Ile kroków jest stąd do Powiśla?  

O czym myślałby stół, gdyby myślał?  

Czy lenistwo na łokcie się mierzy?  

Skąd wiadomo, że Jurek to Jerzy?  

Kto powiedział, że kury są głupie?  

Ile much może zmieścić się w zupie?     Domowe eksperymenty (zgierz.pl) 

Na co łysym potrzebna łysina?  

Kto indykom guziki zapina?  

Skąd się biorą bruneci na świecie?  

Ile ważą dwa kleksy w kajecie?  

Czy się wierzy niemowie na słowo?  

Czy jaskółka potrafi być krową?  

  

Dziadek już od roku siedzi  

I obmyśla odpowiedzi,  

Babka jakiś czas myślała,  

Ale wkrótce osiwiała.  

Matka wpadła w stan nerwowy  

I musiała zażyć bromu,  

Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy  

I kiedy powróci - nie wiadomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gim1.miasto.zgierz.pl/uczen/chemia/domowe.html
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Temat kompleksowy: Tajemnice świata (08 – 12.03.2021) 

W tym tygodniu będziemy: 

 Rozmawiać o Układzie Słonecznym 

 Robić doświadczenia z magnesem 

 Poznawać różne planety 

 Rozwijać nasze umiejętności wokalne i poczucie rytmu 

 Poznawać zawód astronauty  

 

 

 

hhttps://sklepantex.pl/1985-large_default/tkanina-kosmos-pomaranczowy-na-granatowym-tle.jpg 



 

Słońce 
Marlena Szeląg  

 

Biega słońce po tym niebie,  

teraz pędzi już do Ciebie.  

Lecz uważaj, jest gorące!  

Będą dłonie wnet bolące!  

Raz, dwa, trzy,  

Słońce teraz trzymasz Ty! 

 

 
Społeczność - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA (blizejprzedszkola.pl) 

 

 

 

Zielone ufoludki  
sł. Anna Rżysko-Jamrozik, muz. Wiesław Kowalewski  

 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,  

gwiazdach, planetach i orbitach.  

O niczym innym nie chce słyszeć,  

nawet do UFO listy pisze.  

Wreszcie zasłużył na nagrodę i latający ujrzał spodek,  

bo wylądował dziś w ogródku pojazd zielonych ufoludków. 

  

Ref.: Zielone włosy, zielone butki,  

całe zielone są ufoludki. (x2)  

 

Kot na ich widok zaraz zmyka, dziwnego boi się ludzika.  

Pies szybko przykrył nos ogonem, – Może to gryzie to zielone?  

A czym się żywi śmieszny tworek?  

Czy zjedzą z nami podwieczorek?  

Kompot dostały, tort dostały, zjadły, wypiły, odleciały.  

 

Ref.: Zielone włosy… 
 

 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-7204,kosmiczne-zabawy-ufoludkow-w-zembrowie
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Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna  (15-19.03.2021) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy rozmawiać o szczerości 

 Będziemy rozmawiać o zjawiskach zwiastujących zmianę pory roku 

 Poznamy cechy marcowej pogody 

 Będziemy wzbogacać wiadomości na temat wiosny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
calineczka.siedlce.pl 

 

http://calineczka.siedlce.pl/2020/03/30/wiosna/


 

 

W marcu  

Irena Suchorzewska  

 

Raz śnieg pada,  

A raz deszczyk.  

Na jeziorze  

Lód już trzeszczy.  

Błękit nieba  

Lśni w kałuży,  

Bałwan w słońcu  

Oczy mruży:  

– Koniec zimy.  

Przerwa. Dzwonek.  

– To nie dzwonek,  

To skowronek! 
 

 

 
 

 
Kolorowanki WIOSNA, wiosenne malowanki online do pobrania (miastodzieci.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/
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Temat kompleksowy:  Wiosna tuż tuż  (22-26.03.2021) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy rozmawiać o szczerości 

 Poznamy cechy krajobrazu wiejskiego 

 Poznamy zwierzęta mieszkające na wsi 

 Będziemy doskonalić umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę 

 Będziemy rozwijać poczucie rytmu i wrażliwość słuchową 

 Będziemy rozwijać motorykę małą 

 

 

 
Tęcza z cukierków Skittles – kolorowy eksperyment | Art, Humanoid sketch (pinterest.com) 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/702069029385170795/


Co słychać na wsi  

Wanda Chotomska  
 

Co słychać?  

– Zależy – gdzie.  

Na łące słychać: – Kle-Kle!  

Na stawie: – Kwa-kwa!  

Na polu: – Kraaa!  

Przed kurnikiem: – Kukuryku! 

– Ko-ko-ko-ko-ko! – w kurniku.  

Koło budy słychać: – Hau!  

A na progu: – Miau…  

A co słychać w domu, nie powiem nikomu! 

 

 
Zwierzęta na wsi - Przedszkouczek.pl 

Świnki  

sł. i muz. Jolanta Kucharczyk  

 

Za stodołą, w małym chlewie  

mieszka sobie świnek sześć.  

Co dzień rano im w korytku  

gospodyni daje jeść.  

 

Cztery krótkie, grube nóżki,  

śmieszny ryjek, oczka dwa  

i ogonek zakręcony  

każda śliczna świnka ma.  

Najweselej jest w chlewiku,  

gdy maciorka dzieci ma.  

Ile kwiku, ile krzyku!  

Świnka o prosiaczki dba. 
 
 

 

 
 

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/
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Gry rodzinne  

 

 

 

Zasady gry: 
 
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Przeprowadź rodzinę od startu (zielone pole) 

do mety (rodzina na tle tęczy). Poruszaj się tyle pól, ile wskaże kostka (możesz 

poruszać się do przodu lub do tyłu). Jeśli znajdziesz się na polach funkcyjnych 

odpowiedz na pytanie (nie możesz pominąć żadnego pola funkcyjnego).  

 

Przybory: 
 Plansza (2części) 

 Kostka do gry 

 Pionki  
 

 

 



 
 



 
 


