
Grupa XIII – WESOŁE NUTKI  
 

Tydzień I 
          pl.depositphotos.com 

Temat tygodnia: Jestem kulturalny 

Termin realizacji: 04.05.2021r – 07.05.2021r 

 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:  

 Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej 

 Nauka używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym 

 Poznanie zasad, jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych, przewidywanie następstw 

wydarzeń 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie sprawności motoryki małej 

 Wielozmysłowe poznanie świata 

 Poznawanie świata poprzez własne doświadczenia 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej 

 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie 

 Poznanie zasad dbania o przyrodę 

 

 

Grzeczne słówka 

1. Dziękuję, przepraszam i proszę, 

Trzy słówka za małe trzy grosze! 

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna 

Znają te słówka na pewno!  

2. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę, 

To przecież niewiele kosztuje 

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję 

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

Nawet gdy jesteś królewną 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę! 
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Tydzień II 
           

pl.depositphotos.com 
Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy. 

Termin realizacji: 10.05.2021r – 14.05.2021r 

 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:  

 Kształtowanie szacunku do książek 

 Poznanie pojęcia morał 

 Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości 

 Poznanie roli książki w życiu codziennym 

 Poznanie liczby 10 

 Rozwijanie sprawności motoryki małej 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno - plastycznych 

 

 

„Jestem duży" Dorota Gellner  

Jestem duży!  

Byłem mały!  

Wróżki mnie zaczarowały!  

Jakie wróżki? Dobre wróżki!  

Uśmiechałem się do wróżki i urosły moje nóżki,   

i urosły moje ręce, włosów też mam chyba więcej.  

Patrzcie, jak urosłem cały, chociaż byłem taka mały! 

 

 

 



 
 

 

 

Tydzień III 
          pl.depositphotos.com 

Temat tygodnia: Rodzina razem się trzyma. 

Termin realizacji: 17.05.2021r – 21.05.2021r 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:  

 Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej 

rodziny 

 Rozwijanie słownika czynnego 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie wielu grup mięśniowych 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych 

 Czytanie globalne wyrazu hak 

 Rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia 

 Rozwijanie sprawności motoryki małej 

 Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczość i rozwijanie logicznego myślenia i 

umiejętności przewidywania następstw wydarzeń 

 Rozwianie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków 

 Poznawanie świata różnymi zmysłami 

 

Tańczy Mama, tańczy Tata 

I. To właśnie moja mama, a to mój tata, 

najlepszy chyba duet z całego świata. 

Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje,   

to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

 

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, 

zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam. 

Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi, 

tata wszystko to naprawi w mig. 

Tata wszystko to naprawi w mig. 

 

II. Więc mama robi obiad, zakupy, pranie, 

i o porządek w domu dba doskonale. 

Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje, 

a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę... 
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Tydzień IV 
          pl.depositphotos.com 

Temat tygodnia: Ja i moi bliscy. 

Termin realizacji: 24.05.2021r – 28.05.2021r 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:  

 Kształtowanie wartości jaką jest miłość do członków swojej najbliższej rodziny 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia 

 Kształtowanie poczucia obowiązku 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami i banknotami 

 Poznawanie świta poprzez różne zmysły 

 Wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją 

 

Kapela 

I. Zebrał cudną Jaś kapelę, 

Jakich w świecie jest niewiele. 

Są tu skrzypce są i basy, 

Cóż to będą za hałasy. 

Ref.: Dylu dylu na badylu... 

Firli firli plum plum plum.. 

Fiku miku na patyku...  

Trala lala bum bum bum. 

 

II. Na skrzypeczkach Jaś przygrywa,     pl.depositphotos.com 

Nowych gości wciąż przybywa  

Na fujarce i na basach 

Przygrywają jak na wczasach. 

 

Ref.: Dylu, dylu na badylu.... 


