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1. Polska to mój dom 06.05.2019-10.05.2019 rok 

 

2. W krainie muzyki 13.05.2019-17.05.2019 rok 

 

3. Święto mamy i taty 20.05.2019-24.05.2019 rok 

 

4. Wrażenia i uczucia 27.05.2019-31.05.2019 rok 

 

 



Temat kompleksowy:  Polska to mój dom  

                               06.05.2019-10.05.2019 rok 

 

Cele: 

 rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”  

 zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi 

 kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli 

narodowych 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na 

temat usłyszanej legendy 

 rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania oznaczeń na mapie – kolory 

 kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji 

 uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin 

 zachęcanie dzieci do aktywności badawczej 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej 

 rozwijanie umiejętności manualnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nauczanieprzezkodowanie.blogspot.com/2017/11/polska-to-moj-dom.html 

http://nauczanieprzezkodowanie.blogspot.com/2017/11/polska-to-moj-dom.html


„Jestem Polakiem” 

(Niezwykłe lekcje rytmiki) 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił                                        

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

                                                                                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  
Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem          

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare                                              https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

W nim piękny Wawel                                  

Obok Wawelu mieszkał smok                           

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem                 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa                                 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty                                     warszawa.wyborcza.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas                  

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Temat kompleksowy:  W krainie muzyki  

                                13.05.2019-17.05.2019 rok 

 

Cele: 

 doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez 

naśladowanie dźwięków instrumentów 

 wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki 

opisujące ich cechy 

 rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania 

 wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki dawane przez 

nauczyciela-dyrygenta 

 rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów 

muzycznych z codziennych przedmiotów 

 uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych 

podczas uroczystości 

 kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych 

 budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka 

 

 

https://bajgranie.artyz.pl 

 



„Kto się boi smoka?” 

M. Nawrocka 

 

Kto się boi smoka, 

może lis, a może foka? 

Kto się boi smoka 

i uciekać chce? 

Kto się boi smoka, 

może lis, a może foka? 

Kto się boi smoka? 

Bo ja nie. 

Gdyby chciał księżniczkę pożreć na śniadanie, 

to za karę potem lodów nie dostanie. 

Kto się boi smoka... 

Jeśli będzie dzieci straszył na spacerze, 

to mu nie pozwolę jeździć na rowerze. 

Kto się boi smoka... 

Wychowanie smoka to niełatwa sprawa. 

Kto dokona tego, ten dostanie brawa. 

Kto 

się 

boi 

smok

a...  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly3rRTG7U2s  

https://www.youtube.com/watch?v=ly3rRTG7U2s


Temat kompleksowy:  Święto mamy i taty  

                                 20.05.2019-24.05.2019 rok 

 

Cele: 

 kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną 

 wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości 

 rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny 

 wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem 

 kształtowanie umiejętności wcielania się w role 

 kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami 

 rozwijanie u dzieci sprawności manualnej 

 

 

http://przedszkolekrasnal.com.pl/dzien-mamy-i-taty,106,pl  

 

 

 

http://przedszkolekrasnal.com.pl/dzien-mamy-i-taty,106,pl


 „Jaki dzień wesoły” 

 

„Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny, 

Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny, 

Puk-puk serce bije, równo, równiuteńko. 

Kocham Cię, mamusiu, kocham Cię, mateńko. 

 

I znów dzień pogodny, złotą nitką splata. 

Wszystko znów radosne, pachną róże lata. 

Puk-puk serce bije, cicho, pomaleńku. 

Kocham Cię, tatusiu, kocham Cię tatuleńku. 

 

Bo te dni świąteczne, pełne są radości. 

Niechaj będą zawsze w kwiatach i miłości. 

Puk- puk serca biją, puk- puk jak tam- tamy. 

Mamusiu, tatusiu bardzo Was kochamy.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com 

 



Temat kompleksowy: Wrażenia i uczucia  

                               27.05.2019-31.05.2019 rok 

 

Cele: 

 kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć 

 doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie 

akceptowalny 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej 

 wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem 

 zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” 

usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej 

 kształtowanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu 

 wyzwalanie kreatywności twórczej 

 

https://kidskunst.info/linked/emotikony-656d6f74696b6f6e79.htm  

 

https://kidskunst.info/linked/emotikony-656d6f74696b6f6e79.htm


„Piosenka o beksie” 

Beksa to jest taka dama,  

co bez przerwy robi dramat. 

Zawsze nie tak, zawsze źle 

Beksa ciągle mówi be. 

 

Beksa to jest taka pani, 

co się nie uśmiechnie za nic. 

Nie ma mowy, nie ma nie 

Beksa ciągle mówi be 

 

 

https://miastodzieci.pl/wyliczanki/beksa-lala/  

Opracowała: Anna Sokołowska 

https://miastodzieci.pl/wyliczanki/beksa-lala/

