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04-08.05.2020 

Moja ojczyzna 

 

 

https://tablicaszkolna.pl/pl/p/Mapa-szklana-magnetyczna-Polska-turystyczna-wymiar-do-wyboru/840 

Cele: 

 Dowiemy się, dlaczego trzeba szanować flagę 

 Utrwalimy znajomość hymnu Polski 

 Będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując pracę 

plastyczną „Barwy narodowe” 

 Poznamy legendę o Warsie i Sawie 

 Utrwalimy nazwy kolorów w języku angielskim 

 Będziemy malować farbami wybraną krainę geograficzną 

Polski 
 

 

 

 

 

 

https://tablicaszkolna.pl/pl/p/Mapa-szklana-magnetyczna-Polska-turystyczna-wymiar-do-wyboru/840


 

Władysław Bełza 

Katechizm polskiego dziecka 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

 

 
Opracowała: Joanna Trzaska 

 

 

 

 

 



W krainie muzyki 11-15.05.2020r 

 
https://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new3/index.php/recenzje/123-muzyka 

Cele: 

 

 Będziemy ćwiczyć zmysł słuchu 

 Będziemy przeliczać w języku angielskim 

 Utrwalimy zasady prawidłowego korzystania z 

instrumentów muzycznych 

 Wykonamy swoje własne instrumenty muzyczne 

 Nauczymy się radzić sobie z hałasem 

 Uświadomimy sobie konieczność przestrzegania norm 

społecznych podczas uroczystości. 

 Wykonamy pracę plastyczną- „Plastelinowe nutki” 
 

  

 

 

 

 

https://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new3/index.php/recenzje/123-muzyka


„Przedszkolna orkiestra” A. Frączek 

 
https://chomikuj.pl/kasia51645/Muzyka 

 

 

By zagrać z prawdziwą orkiestrą, 

Nie trzeba być żadnym „maestro”, 

Wystarczy fantazji ćwierć deka. 

Słuchacze już biegną z daleka! 

 

Bo Antek w parapet uderza 

i rocka grać na nim zamierza, 

Jaś stuka zawzięcie w żeberka, 

aż grzejnik wywija oberka, 

Staś biurko przerobił na bęben 

i bębni weń, nucąc kolędę, 

a Krzysiek na nerwach gra tryle. 

 

Przedszkolna orkiestra. 

I tyle. 
 

 

 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 

 

 

https://chomikuj.pl/kasia51645/Muzyka


Wrażenia i uczucia 

18.05–22.05.2020r. 

 
https://publicystyka.ngo.pl/powiat-gostynski-dziecko-sie-zlosci-czyli-o-uczuciach-i-emocjach 

Cele: 

 

 Będziemy rozmawiać na temat sposobów radzenia sobie ze 

strachem  

 Będziemy rozwijać umiejętność przeliczania w języku 

polskim i angielskim 

 Wykonamy pracę plastyczną „Okulary rozweselające” 

 Będziemy kształtować umiejętności programowania z 

programem „Uczymy dzieci programować” 

 Będziemy malować farbami w rytm muzyki klasycznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 

https://publicystyka.ngo.pl/powiat-gostynski-dziecko-sie-zlosci-czyli-o-uczuciach-i-emocjach


Święto mamy i taty 25-29.05.2020r 

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

Cele: 

 

 Będziemy przygotowywać inscenizację dla rodziców 

 Będziemy utrwalać orientację w schemacie własnego ciała 

 Wykonamy portret taty 

 Będziemy czytać globalnie nazwy członków rodziny 

 Będziemy rozmawiać na temat więzi rodzinnych 

 Będziemy rozwijać umiejętność programowania 

 Wykonamy pracę plastyczną „Kocham Cię Mamo, kocham 

Cię Tato” 
 

  

 

 

 

 

 

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


D. Gellner „Podarunki dla mamy”  

 
http://mops.lubin.pl/zaproszenie-na-dzien-mamy-i-taty/  

Dla mamy 

ten pod oknem 

liliowy bez, 

żeby każdy dzień 

był bez smutku i łez. 

Dla niej wiatru muzyka 

w ogrodzie, 

żeby jej było 

wesoło co dzień. 

I dla niej te koncerty, 

których nikt nie zliczy - 

ptasie koncerty życzeń. 

Dla niej na ścieżkach 

złote słońca plamy. 

To wszystko dla mamy. 

Żeby tak sobie 

chodziła bez końca 

po dywanikach ze słońca. 

 

 Opracowała: Joanna Trzaska

 

http://mops.lubin.pl/zaproszenie-na-dzien-mamy-i-taty/

