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PIOSENKA 

 

 

„Witam was” 

 

Wszyscy są, czeka nas. 

Wesołych zabaw czas. 

Prosto stań! 

Uśmiechnij się! 

Bawmy się! 

Witam, witam. 

Wszystkich w ten wiosenny dzień. 

Słońce mocno świeci. 

I przegania cień. 

Klaśnij w ręce. 

Podskocz raz. 

Już zabawy nadszedł czas. 

 

 

Popularna zabawa ludowa 

 

 

 



Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region” 

 
Termin realizacji: 29.04.2019 rok – 03.05.2019 rok        

 

Cele: 

 

 

 Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, 

zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu). 

 Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i 

właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 

 Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na 

mapie Polski. 

 Rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej 

miejscowości i swojego regionu. 

 Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości 

zamieszkania; dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich 

wykonywania. 

 

 

 

Wiersz  

„Małe miasteczko” 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

 

Dookoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy;  

ruch nieduży, spokojnie, miło, 

 czasami pszczoła zabrzęczy. 

 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko.   

 

                                              M. Strękowska-Zaremba 

 

 



Piosenka 

 

„To tu” 

 

Wokół mnie jest cały wielki świat. 

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę. 

Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum. 

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

 

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam. 

          I kocham go, i dobrze znam. 

          Sąsiadka mach ręką w moją stronę. 

          Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem. 

          Firanka w oknie, a za okna zapach ciasta. 

          Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy tez z miasta. 

 

W moim świecie dobry każdy czas. 

Tu znajome kąty i zapachy. 

Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół. 

Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

 

Ref.: Tu jest mój dom… 

 

Może ktoś pałace chciałby mieć, 

a ja kocham mój rodzinny domek. 

Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu. 

Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu! 

 

Ref.: Tu jest mój dom… 

 

 

                                            Słowa i muzyka K. Gowik 

 

 

                                                                       Opracowała: Mariola Wachocka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy nr 2: Moja ojczyzna 

Termin realizacji: 06.05.2019 r.-10.05.2019 r. 

Cele ogólne: 

 utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego 

hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

 wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc, 

  poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt 

państwowych, 

 stosowanie różnych technik plastycznych 

 poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską, 

 stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,  

 zapoznanie z pojęciem Unia Europejska. 

 

 
https://pixabay.com/pl/vectors/polska-flaga-flaga-flaga-polski-2266625/ 

 

Piosenka Jestem Polakiem (sł. i muz. J. Kucharczyk). 

 

1. Ja jestem Polką, a ty Polakiem.  

 Polska jest naszą ojczyzną.   

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,  

 nad Wisłą – rzeką błękitną. 

 Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju,  

w Polsce, a Polska leży w Europie, 

  więc obok flagi biało-czerwonej  

 flaga niebieska w gwiazdki złote. 

  Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,  

 wspólnocie przyjacielskich krajów,  



 gdzie wszyscy sobie pomagają, 

  zawsze wzajemnie się wspierają. 

2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje. 

  Jak żyje się we wspólnocie?  

 W zgodzie, jedności – na pewno bezpieczniej,  

 i lepiej, łatwiej, owocniej.  

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju… 

 

 

 
https://www.obi.pl/dekory-i-listwy/alfa-cer-panel-szklany-maki-60-cm-x-60-cm/p/3023546 

Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? 

Czy wiesz, kim jesteś? 

 – To oczywiste! 

Co ci jest bliskie? 

 – Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy – biało-czerwone. 

 Ojczyste godło – orzeł w koronie. 

 Ojczyste w hymnie mazurka dźwięki, 

no i stolica – miasto syrenki. 

 I jeszcze Wisła, co sobie płynie: 

 raz po wyżynie, raz po równinie, 

 i mija miasta prześliczne takie… 

 – Już wiesz, kim jesteś? – Jestem Polakiem. 

 

Opracowała: Magdalena Berłożecka 
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Temat kompleksowy: „Łąka w maju” 

 
Termin realizacji: 13.05.2019 rok – 17.05.2019 rok        

 

Cele: 

 

 Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną. 

 Dostrzegania znaczenia barw ochronnych owadów i zwierząt. 

 Poznawanie ogólnej budowy kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców 

łąki. 

 Poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników. 

 Przybliżanie dzieciom różnych środowisk przyrodniczych – łąka, 

staw. 

 Wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt. 

 Utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności 

dokonywania obliczeń 

 

Piosenka 

 

„Kropki biedronki” 

 

Po zielonych łąkach, po kwiatowych łąkach, 



z łodyżki na listek wędruje biedronka. 

Spotkała ślimaka i małego żuczka: 

- Gdzie idziesz biedronko? Czego tutaj szukasz? 

 

 A biedronka płacze, łapką łzy ociera: 

- Pogubiłam kropki. Co ja zrobię teraz? 

A biedronka płacze, łapką łzy ociera: 

- Pogubiłam w trawie kropki. Co ja zrobię teraz? 

 

Słowa: A. Galicka 

Muzyka: T. Pabisiak 

 

 

 

 
http://b9.img.v4.skyrock.net/b9b/vero640/pics/2456078937_1.gif 

Wiersz 

 

„Kropki biedronki” 

 

Biedronka po łące chodziła i kropki pogubiła. 

Teraz łzami się zalewa, nad swym losem płacze: 

Miałam cztery piękne kropki – już ich nie zobaczę. 

 

 

Biedroneczka mała 

Płaszczyk w kropki miała. 

Dzieci radość miały, 

Gdy je przyklejały. 

 

 

Agnieszka Frączek 



 

 

 

Przepis na farbę klejową 

 

Składniki: 

0,5 kg mąki pszennej 

zimna woda 

wrzątek 

farba plakatowa kolor według potrzeby 

 

Sposób wykonania: 

Do mąki wlewamy małymi porcjami zimną wodę i mieszamy. Powstałą 

masę przecieramy przez sito i wlewamy do gotującej się wody, ciągle 

mieszając. Na koniec dodajemy farbę plakatową dla koloru. 

Farbę można przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach lub 

słoikach najlepiej w lodówce. 

 

 

 

Opracowała: Mariola Wachocka 

 

 

Temat kompleksowy nr 4: Święto rodziców 

Termin realizacji: 20.05. 2019 r.-25.05.2019 r. 

Cele ogólne: 

 uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie 

informacji na temat ich świąt, 

 ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza, 

  rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń 

przymiotnikowych,  

 rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez 

odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku. 



 
 

http://www.siemianowice.pl/rodzina/ 

 

Piosenka „M jak mama, t jak tata” (sł. i muz. K. Gowik) 

 

 

1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas, 

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas. 

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca, 

 i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca! 

  

 Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć! 

  Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć! 

  M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.  

 Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat! 

  

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni, 

  gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my! 

  Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy, 

  gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy. 

  

 Ref.: M jak mama, t jak tata… 



 
https://panimonia.pl/2017/04/16/dzien-taty-scenariusz-uroczystosci-przedszkolnej/ 

 

 

 

Wiersz A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty”. 

 

Z okazji święta Taty i Mamy 

 dziś uroczyście wam obiecamy: 

 codziennie sprzątać swoje zabawki, 

 nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 

 od mamy nigdzie się nie oddalać, 

 groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

 Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

 bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

 Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

 to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

 Będziemy grzeczni i przyrzekamy 

 słuchać uważnie taty i mamy.  

Wyszorujemy ząbki starannie  

i nie będziemy wariować w wannie. 

 Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków.  

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

 ani do wody w morzu nie wchodzi! 



 Od taty wiemy dużo o świecie: 

 że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

 że się obcego pieska nie głaszcze, 

 bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

 I na kontakty uważać mamy, 

 więc się od prądu z dala trzymamy! 

 Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

 rano buziaczkiem budzicie dzieci,  

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

 to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

 Bo z rodzicami jest zawsze lato,  

kochana Mamo, kochany Tato! 

 

 
http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32262%2Ckwiaty-sa-o-50-mln-lat-starsze-niz-sadzono.html 

 

Opracowała: Magdalena Berłożecka 

 

http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32262%2Ckwiaty-sa-o-50-mln-lat-starsze-niz-sadzono.html

