
MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ DOM 

Data realizacji: 06-10 maj 2019 

Cele, do realizacji w tym okresie:  

-wzbogacenie wiedzy na temat Polski 

–utrwalenie poznanych piosenek, rozpoznawanie piosenek po usłyszeniu fragmentu melodii 

- wyrażanie uczucia w  czasie zabawy 

-rozwijanie umiejętności ćwiczenia ze wstążką 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 

-odpowiadanie na  zadawane  pytania 

- nazywanie podstawowych narzędzi, którymi posługuje się ogrodnik 

-Rozwijanie myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek tekstowych. 

-Wykorzystywanie odpadów i nieużytków ze skrzyni skarbów do prac plastycznych. 

-Rozwijanie wyobraźni. 

-Rozwijanie spostrzegawczości poprzez odnajdywanie ukrytych obrazków oraz łączenie w 

pary takich samych obrazków. 
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„Wiosenny deszczyk” 

M. Berowska 

  
Spadł wiosenny, ciepły deszczyk. Las się zazielenił. 
Pierwsze kwiatki się zjawiły na wilgotnej ziemi. 
Pada, pada ciepły deszczyk, o kamienie dzwoni, 
fiołek mrugnął mu spod liści, zawilec się skłonił. 

  

Długo pada deszczyk wiosenny, moczy listki młode. 
Obudziły się ślimaki, bo też lubią wodę. 
Cisza taka, że aż słychać, jak dzwoni, szeleści. 
Całej ziemi jest potrzebny ten wiosenny deszczyk. 
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WIOSENNA ŁĄKA 
 

Data realizacji 13-17 maja 2019 

 Zadania: 
- zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku 

bezpośredniej lub pośredniej obserwacji 
- poznawanie zmysłowe kwiatów: wąchanie, dotykanie, określanie kolorów 

- poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt żyjących na łące 
- poznanie środowiska przyrodniczego – łąka 

- zwrócenie uwagi na znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt                                                        
- Prawidłowe stosowanie słowa: 
jagoda, poziomki, sarna, jelonek 

Dziecko: 
- Chętnie bawi się na świeżym powietrzu 

- Umie wymienić nazwy wybranych leśnych drzew, rozpoznaje je po wyglądzie.                               
- Wie, co to jest owad i określa ich wygląd                                                                                             

- Umie wykonać ćwiczenie według słownych wskazówek nauczyciela 
- Porusza się w rytm i tempo muzyki 
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Jaskółka i deszcz 

 
Fruwała jaskółka  
nad łąką. 
Za chmurką  
schowało się słonko. 

 
Jaskółko, jaskółko,  
czemu latasz w kółko? 
Jeśli wiedzieć chcesz,  
to zaklinam deszcz. 

 
Fruwała jaskółka  
nad stawem, 

Pytały ją żaby  
ciekawe. 

 
Jaskółko, jaskółko,  
czemu latasz w kółko? 
Jeśli wiedzieć chcesz,  
to zaklinam deszcz. 

 
Fruwała jaskółka  
za oknem. 
Nie wychodź na spacer,  
bo zmokniesz. 

 
Jaskółko, jaskółko,  
czemu latasz w kółko? 

Jeśli wiedzieć chcesz,  
to zaklinam deszcz. 
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Jakie to wszystko ciekawe 
W. Bieriestowa  
 

Był sobie raz, ogromny głaz. 
Pod głazem piach, na głazie mech. 
A obok drogą, noga za nogą, 
szło bystrych chłopców trzech. 
Jeden powiada: 
- To dziwny kamień. 
Drugi już zbadał, 
że mech jest za nim. 
Trzeci się zdziwił : 
- O, tu na piasku, 
są ślady lisa, 
co wybiegł z lasu, 
pewnie w kurniku, 
miał sprawę. 
Jakie to wszystko ciekawe!. 
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,,Europejska wyprawa’’ 

Data realizacji :20 -24 maja 2019 

Cele do realizacji: 

-wzbogacenie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej  

- Poznanie słów I zwrotki piosenki, śpiewanie piosenki w zespole i solo. 

-Wykonanie pracy techniką collage’u według własnego pomysłu, bezpieczne posługiwanie 

się nożyczkami. 

-Rozwijanie wyobraźni. 

-Rozwijanie percepcji słuchowej. 

-Trafne rozpoznawanie i nazywanie dźwięków i odgłosów, docierających z najbliższego 

otoczenia. 

-Szybkie reagowanie na sygnały dźwiękowe, dopasowanie ruchu do sygnału. 

- Marsz z wysokim unoszeniem kolan. 

-Dobieranie par obrazków, które się uzupełniają treściowo. 

- określanie równo- i nierówno liczności zbiorów  

-dopasowywanie wyposażenia domku krasnoludków z ilością jego mieszkańców,  

- przeliczanie elementów 

- dokonywanie porównania matematycznego 

 

http://4.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SRSIUB7JvNI/AAAAAAAAFLs/yY2I6HOcmvU/s400/bajki1.gif 

 

http://4.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SRSIUB7JvNI/AAAAAAAAFLs/yY2I6HOcmvU/s400/bajki1.gif


 

„Magia książki” 

  
(Marta Berowska) 

Gdy mi się zdaje, że świat cały 

jest szary, nudny i za mały, 

deszcz lub wichura czapki zrywa, 

sięgam po książkę i odpływam. 

Jestem gdzieś w górach lub nad wodą. 

Ścigam przygodę za przygodą. 

Mogę być w dżungli wśród potworów, 

w kosmosie, w deszczu meteorów, 

wszędzie, gdzie niesie wyobraźnia. 

Taka w tej książce drzemie magia. 

Ja nie narzekam, nie marudzę, 

bo z książką nigdy się nie nudzę. 
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„WESOŁA RODZINKA”  autor nieznany  

My rodzinkę dobrą mamy 

Zawsze razem się trzymamy. 

I choć czasem czas nas goni 

My jak palce jednej dłoni. 

Ref. Mama, tata, siostra, brat i Ja 

To Mój mały świat 

Dużo słońca, czasem grad 

To wesoły jest Mój świat. 

 

Mama zawsze kocha czule 

Ja do mamy się przytulę 

Tata kocha lecz inaczej 

Uspokaja kiedy płacze. 

Ref. Mama, tata................... 

 

Gdy napsocę i nabroję 

Siadam w kacie bo się boję. 

Tata skarci, pożałuje 

A mamusia pocałuje. 

Ref. Mama, tata.................... 

 

Kiedy nie ma taty, mamy 

Wszyscy sobie pomagamy. 

I choć sprzątać nie ma komu 

Jest wesoło w naszym domu. 

Ref. Mama, tata.......................... 
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Moja   mama  
Data realizacji: 27-31 maja 2019 

Cele do realizacji: 

-Podawanie informacji na temat swojej rodziny, np. jak ma na imię mama, jaki zawód 

wykonuje 

-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech( wygląd, 

charakter)                                                                                                                                                       

-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny 

-Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym 

-przygotowanie programu artystycznego 

- samodzielne wykonywanie upominków                                                                                                  

-  przybliżenie postaci matki, jej codziennych obowiązków; dostrzeganie trudu i wysiłku 

mamy,                                                                                                                                                                  

-     rozwijanie sprawności manualnych (masa solna),                                                                                           

-  zachęcanie do niesienia pomocy mamie w pracach domowych,                                                                                    

-   okazywanie szacunku i miłości mamie. 
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Wiersz  „Święto taty”    D. Gellner 
Dziś jak tylko z łóżka wstałam 

zaraz tatę uściskałam! 

Uściskałam z całej siły 

I wrzasnęłam – Tato miły!   

  

                                                                 Nos do góry! Uszy też. 

                                                                 Dziś jest święto taty wiesz? 

                                                                 Każdy tata je obchodzi. 

                                                                 Ty też obchodź, co ci szkodzi.    
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opracowały I. Mochocka i J. Utnicka 
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