
 

 

Grupa III     „Wesołe Nutki” 
 

Maj 2018 rok 
 

 

 
 

 

Temat kompleksowy:   „W zaczarowanym świecie bajki” 
 

Realizacja tematu: 30.04.2018 rok – 11.05.2018 rok 

 

Cele ogólne: 

 
 Wzbudzanie zainteresowania książkami jako źródłem wiedzy i 

przyjemności. 

 Doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów do pary. 

 Uczenie zasad współżycia społecznego. 

 Rozbudzanie zainteresowania literaturą dla dzieci. 

 Rozwijanie zmysłu smaku. 

 

 

 

 

 

 

 



 http://przydworzyce.net/gif/slonko.gif 
 

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 

 

WIERSZ 

 

„Kup mi, mamo książeczkę” 

Kolorowe książeczki, 

kolorowe bajeczki, 

w kolorowych bajeczkach 

kolorowy jest świat. 

 

Kup mi, mamo książeczkę, 

poczytamy bajeczkę, 

a w bajeczce tej – dziwy. 

Każdy poznać je rad. 

 

 

Tadeusz Kubiak  



 

 

 

Temat kompleksowy:    „Moi rodzice” 

 
Realizacja tematu: 14.05.2018 rok – 25.05.2018 rok 
 

Cele ogólne: 

 

 Wzbudzanie szacunku i miłości do rodziców. 

 Utrwalenie znajomości podstawowych cech poznanych figur 

geometrycznych. 

 Kształtowanie umiejętności zauważania i kontynuowania rytmu. 

 Stwarzanie okazji do odczuwania radości z przygotowania 

niespodzianek dla innych. 

 Kształtowanie orientacji w schemacie ciała człowieka. 

 

 

 

 

 

 
WIERSZ 

 

„Wiosenne śniadanie” 

 

W sobotę od rana 

po kuchni krząta się mama. 

Otwieram oczy, na łóżku siadam, 

a w domu pachnie czekolada. 

Mama na stole serwetki rozkłada, 

kolorowe, wesołe, radosne, 

patrzą na nie i … widzę wiosnę. 



 

Mamy serwetki są  w kwiatki, 

taty – w niebieskie bratki, 

Ani – w czerwone biedronki, 

Jasia – pasiaste stonki. 

Babcia Marylka serwetki haftuje, 

a mama nimi stół dekoruje. 

 

Cała rodzina przy stole świętuje, 

wiosenne  śniadanie nam  bardzo smakuje. 

 

Dorota Gellner 

 

PIOSENKA 

 

 

„Niespodzianka” 

 

Przyniosę mamie 

mały kwiatek, 

na kwiatku pszczołę 

na dodatek. 

 

Niech pszczoła 

brzęczy jej 

piosenkę. 

Niech kwiatek zapachnie 

pszczelim brzękiem. 

 

Ani się mama 

nie spodziewa, 

że kwiatek może 

dla niej śpiewać! 

 

Wincenty Faber 

 
 

 

 

 

 



 
http://www.przedszkole3plonsk.pl/images3/1bb6.gif 

 

 

Temat kompleksowy:   „Co słychać nad stawem?” 

 
Termin realizacji:   28.05.2018 rok – 01.06.2018 rok        

 

Cele: 

 

 Zdobywanie wiedzy na temat życia niektórych zwierząt. 

 Dostrzegania znaczenia barw ochronnych zwierząt. 

 Rozwijanie orientacji w przestrzeni. 

 Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania elementów 

zbioru. 

 Przybliżanie dzieciom różnych środowisk przyrodniczych – łąka, 

staw. 

 Wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt. 

 

 

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 

 

 

 


