
Grupa XII ‘Misie’  
  

Maj 2022 
  

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: 

książka mój przyjaciel 

Termin realizacji: 

02.05.-06.05.2022r 

  

Planowane działania: 

 Poznanie 

wartości 'mądrość' 



 Kształtowanie umiejętności oceny 

zachowania bohaterów utworów literackich,  

 Budowanie wiary we własne siły i chęci 

zdobywania nowej wiedzy 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-

słuchoworuchowej  

  Rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i 

wzrokowej  

 Doskonalenie umiejętności przeliczania  

 Poznanie różnych rodzajów muzyki  

 Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej  

 

Piosenka 

„Bum! Cicho, 

cicho.. bum!” 

(Sł. M. 

Barańska, muz. 

A. Gąsieniec)  

Bum! Cicho, 

cicho.. bum! 

Cicho..bum! 

Idzie tych 

dźwięków wielki 



tłum. 

Bum! Cicho, cicho.. bum! Cicho.. bum! 

Burzy grzmot, wiatru cichu szum. 

Trach! Cicho, cicho.. bęc! Cicho .. brzdęk! 

Słychać znów jakiś nowy dźwięk. 

Słoń, myszka, mrówka. Lew, rybka, kot. 

Huk i szmer, cichy szum 

i grzmot. 

 

 

Wiersz „Skarga 

książki” J. 

Huszcza 

Jestem książka z dużej szafy, 

Wszyscy mówią, żem ciekawa, 

Więc mnie ciągle ktoś pożycza,  

Lecz nie cieszy mnie ta sława. 

Miałam papier bialusieńki, 

Ślady na nim Florka ręki. 

Pozaginał Jaś mi rogi, 



Julek na mnie kładł pierogi. 

Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,  

Trzymał mnie a trzy tygodnie. 

 

Narysował na okładce  

Staś diabełka, małpkę w klatce. 

Anka, Władka siostra mała 

Ta mi z kartki dwie wyrwała. 

Cóż mi z tego, żem ciekawa, 

Dłużej żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 

To się na klucz zamknę w szafie! 

 

 



 

 

Temat kompleksowy: Bajki, baśnie, legendy 

Termin realizacji: 09.05.-13.05.2022r. 

 

Planowane działania: 

 Poznanie różnych rodzajów książek jako 

źródła mądrości 

 Kształcenie słownika czynnego 

 Budzenie chęci szukania mądrości w 

książkach 



 Poznanie wybranych utworów z kanonu 

literatury dziecięcej 

 Rozwijanie 

umiejętności 

wypowiadania się na 

określony temat 

 Doskonalenie 

słuchania że 

zrozumieniem 

 Poznanie roli księgarni 

 Poznanie roli muzyki w 

tworzeniu historii 

 

Piosenka „Książka”  

(Sł i muz. Maria Zofia Tomaszewska) 

Książka leży na stoliku. 

Ona służy do czytania. 

By ją poznać, trzeba czytać. 

Wie to nawet mała Ania. 

 

Wiersz „Kopciuszek” M. Przewoźnik 

Była biedna dziewczyneczka. 



Czary-mary, bums! 

Już księżniczka jak laleczka. 

Czary-mary, bums! 

Z królewiczem 

zatańczyła. 

Czary-mary, 

bums! 

Uciekając but 

zgubiła. 

Czary-mary, 

bums! 

A on szukał jej po świecie. 

Czary-mary, bums! 

Z butem w ręku. Kto to? Wiecie? 

Czary-mary, bums! 

 

Temat kompleksowy: Rodzina razem się trzyma 

Termin realizacji: 16.05.-20.05.2022r. 



  

Planowane działania:  

• Poznanie roli i wartości rodziny 

• Rozwijanie umiejętności nazywania i 

rozmawiania o emocjach  

• Rozwijanie pamięci wzrokowej  słuchowej  

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych  

• Rozwijanie umiejętności myślenia 

analitycznego  

•  Poznanie nazw wybranych kwiatów 

• Zachęcanie do samodzielnego 

odkrywania świata obrazów, dźwięków, 

smaków, zapachów i bodźców czuciowych  

  

  

 



Piosenka „List babci”  

(Sł. I muz. Maria Zofia 

Tomaszewska)  

  

Babcia napisała list 

Do cioci Hani. 

W liście umieściła tylko 

Jedno zdanie: 

Moja droga Haniu, u nas 

Wszystko świetnie, 

Kończę i pozdrawiam Ciebie 

Najserdeczniej. 

  

  

 

 

Wiersz „Kwiatki” Agnieszka Frączek 

Posadziła Honoratka 

Tysiąc kwiatków na rabatkach. 

Teraz patrzy sobie na nie, 



Myśląc: „Bukiet zrobię mamie..” 

Pochyliła się nad  bratkiem.. 

Lecz kwiat spostrzegł Honoratkę 

I zamrugał do niej z traw! 

- chcesz tu zostać? Nie ma sprawy.. 

Zerwę sobie astry złote 

Albo może garść stokrotek..? 

 

Lecz stokrotka, niczym żywa, 

Do dziewczynki listkiem kiwa 

I uśmiecha się radośnie.. 

- taka miła... Niech więc rośnie.. 

Dzwonek skoczną gra piosenkę, 

Mak konwalię wziął pod rękę 

I tańcują sobie wkoło.. 

- tutaj kwiatkom jest wesoło! – 

Zrozumiała Honoratka. 

- niech zostaną na rabatkach 

I spokojnie dalej rosną. 

Wszyscy chcą się cieszyć wiosną! 



A ja wezmę blok 

i kredki! – 

Narysuje 

kwiatków setki! 

Ten niebieski, 

tamten biały.. 

dam mamusi 

ogród cały! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: Ja i moi bliscy 

Termin realizacji: 23.05.-27.05.2022r 

  

Planowane działania:  



• Rozwijanie spostrzegawczości i myślenia 

przyczynowo-skutkowego oraz 

formułowania wniosków  

• Poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej 

członków 

• Poznanie nazw członków bliższej i dalszej 

rodziny w języku polskim i angielskim 

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, 

słuchowej i ruchowej  

• Rozwijanie słownika czynnego u dzieci  

• Rozwijanie orientacji w przestrzeni i 

schemacie własnego ciała  

• Rozwijanie umiejętności wokalnych i 

poczucia rytmu  

• Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i  

fonacyjnych  

• Poszerzanie doświadczeń plastycznych  

  

  

Piosenka „Święto taty”   

(Sł. I muz. Danuta i Karol Jagiełłowie) 

Słońce mocno przygrzewa, 



Jaki piękny mamy maj. 

Święto taty już się zbliża, 

Szumi rzeka, szumi gaj. 

Święto taty już się zbliża,  

Szumi rzeka, szumi gaj. 

 

Zerwę kwiatki pachnące, 

Piękny bukiet zrobię sam. 

Złoże tacie dziś życzenia 

I w prezencie kwiaty dam. 

Złoże tacie dziś życzenia 

I w prezencie kwiaty dam. 

 

Potem razem pójdziemy, 

Spacerować poprzez las. 

Bardzo lubię z moim tatą 

Spędzać wspólnie wolny czas. 



Bardzo lubię z moim tatą 

Spędzać wspólnie wolny czas. 

 

 

Wiersz „Tatuś” E. 

Waśniowska 

Mój tatuś jak każdy tatuś 

Wszystko zrobić potrafi: 

Umie zegar naprawić 

I ucho przyszyć żyrafie, 

Umie baśń opowiedzieć 

I podnieść mnie tak wysoko, 

Abym świat cały zobaczył, 

A co najmniej swój pokój  

Ale najbardziej lubię, 

Kiedy w piłkę gramy  

I gdy w kiosku na rogu kupuje kwiatu dla mamy. 

 

 



  

  

 

  

  

 

   


