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GR XII 
Tematy kompleksowe Czas realizacji 

1. Mała i duża ojczyzna. 02-10.11.2022 

2. W świecie wyobraźni. 14-18.11.2022 

3.Moja książka. 21-25.11.2022 

4. Przygotowanie do zimy. 28.-02.12.2022 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mała i duża ojczyzna. 
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01-04.11.2022 

 

Cele: 

 Budo

wanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie; 

 Dosk

onalenie umiejętności pamięciowego opanowywania swojego adresu; 

 Roz

wijanie poczucia tożsamości narodowej; 

 Zapo

znanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze; 

 Zapo

znanie z wyglądem godła Polski; 

 Osłu

chanie się z Hymnem Państwowym , próba śpiewania; 

 Kszt

ałtowanie prawidłowej postawy podczas śpiewania Hymnu Narodowego; 

 Dosk

onalenie umiejętności dokładnego liczenia; 

 Rozb

udzanie ekspresji ruchowej i muzycznej; 

 Roz

wijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych; 

 Roz

wijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni; 

 Roz

wijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem; 

 Dosk

onalenie percepcji słuchowej; 

 Roz

wijanie sprawności ruchowej: 

 Zach

ęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. 
 

Polskie symbole 

Marcin Przewoźniak 

 

To naszej flaga. Barwy znajome 

Na górze białe, w dole czerwone. 

Czerwień to walka, miłość i wierność. 

A biel? To czystość oraz szlachetność. 

Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł. 



 

Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. 

Popatrz na godło, Polaku mały 

W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały. 

Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej, 

O tym, że Polska jest naszym domem. 

Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy 

Że jest ojczyzną, którą kochamy. 

 

 

 

 

W świecie wyobraźni. 

07-11.11.2022 

Cele: 

 

 Posz

erzanie słownictwa czynnego dzieci; 

 Rozu

mienie pojęcia „wyobraźnia”; 

 Dosk

onalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na określony temat; 

 Stos

owanie spójników i przyimków; 

 Dosk

onalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej; 

 Roz

wijanie umiejętności grafometrycznych dzieci; 

 Roz

wijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych; 

 Rozumienie pojęcia „zdanie prawdziwe”, „zdanie fałszywe”; 

 Doskonalenie umiejętności porównywania i przeliczania liczebności zbiorów; 

 Wdrażanie do szanowania cudzej własności; 

 Roz

wijanie słuchu muzycznego. 

Fantazja 

Fasolki 

To szkiełko wszystko potrafi, 

Na każde pytanie odpowie, 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

I wszystko będzie różowe. 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

Każdemu chętnie pomoże. 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

Ziarnko fantazji dosypać, 

I już za chwilę można 

Z Panem Kleksem w świat pomykać! 



 

Dosypać ziarnko fantazji, 

I już za chwilę można 

Dolecieć aż do gwiazdy! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

La la la la la la la la la la la la la 

To szkiełko nigdy nie płacze, 

Zawsze jest w dobrym humorze, 

To szkiełko wszystko rozumie, 

 

Bo Fantazja, fantazja jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

Fantazja, fantazja jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

Fantazja, moja fantazja, fantazja, 

Fantazja, moja fantazja... 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na 

całego! 

 

 

Moja książka. 

21-25.11.2022 

Cele: 

 Zachęcenie do zainteresowania się literaturą dziecięcą; 

 Poszerzenie wiedzy dzieci na temat tematyki książek; 

 Książka dla dzieci i dla dorosłych, poznanie rodzai książek; 

 Poszerzanie zdolności plastycznych; 

 Doskonalenie skupienia uwagi; 

 Doskonalenie umiejętności korelacji oko- ręka; 

 Wdrażanie do bycia dokładnym podczas wykonywania kart pracy i prac 

plastycznych; 

 Doskonalenie umiejętności skupienia uwagi słuchowej i wzrokowej. 

 Doskonalenie pracy w grupie 

 Wdrażanie do współpracy. 

 



 

Smutna książeczka 

Olga Adamowicz 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jena książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

 

 

 

 

Przygotowanie do zimy. 

14-18.11.2022 

 

Cele: 
 

 Rozwijanie umiejętności czytania globalnego; 

 Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, 

klasyfikowanie; 

 Doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli; 

 Kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej; 

 Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych; 

 Kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami 

plastycznymi; 

 Kształtowanie poczucia empatii i troski; 
 

Zapasy na zimę 

Wanda Grodzińska 

 

Biegnie myszka po ściernisku, 

Wnet zabrzęczy, wnet. poleci 



 

Trzyma ziarnko zboża w pyszczku. 

Trzeba zbierać okruszyny, 

By nie zginąć pośród zimy. 

Skacze, skacze wiewióreczka 

Po szumiącym lesie. 

Zrywa orzech na leszczynie 

I do dziupli niesie. 

Trzeba zbierać już zapasy 

Na zimowe ciężkie czasy! 

Pije pszczółka miód na kwiatku, 

Długą trąbkę stula, 

 

Z powrotem do ula; 

Trzeba zebrać dużo miodu, 

By nie było w zimie głodu! 

Wyjrzał zając spod jałowca. 

Cóż to za krzątanie? 

To już jesień – brzęczy pszczółka 

Jesień, miły panie. 

Zbierz korzonki, zbierz kapustę 

I brzozową korę, 

Byś, zajączku, nie był głodny 

W tę zimową porę! 

 

 
 


