
Grupa III 

„Wesołe Biedronki” 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region. 

Data realizacji: 29.04 -10.05.2019 r. 
Treści programowe:  

-wzbogacanie słownictwa, 

-rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, 

-zapoznawanie z polską muzyką klasyczną, 

-utrwalanie zwrotów grzecznościowych, 

-poznawanie czterech żywiołów, 

-rozwijanie intuicji geometrycznej, 

-rozwijanie sprawności manualnej, 

-rozwijanie spostrzegawczości, 

-rozwijanie kompetencji matematycznych, 

-rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników 

porządkowych, 

- rozwijanie sprawności fizycznej, 

- rozwijanie koncentracji uwagi, 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

 
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=a_zmXOzjKLGsrgTbqLHICQ&q=syrenka+warszawska+kolorowa+dla+dzieci&oq=syrenka+warszawska+kolorow

a+dla+dzieci&gs_l=img.3...68369.72003..72273...0.0..1.823.2419.2j0j1j0j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.1oYh0NPjWPU#imgrc=IqK9wanS6qbdFM: 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=a_zmXOzjKLGsrgTbqLHICQ&q=syrenka+warszawska+kolorowa+dla+dzieci&oq=syrenka+warszawska+kolorowa+dla+dzieci&gs_l=img.3...68369.72003..72273...0.0..1.823.2419.2j0j1j0j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.1oYh0NPjWPU#imgrc=IqK9wanS6qbdFM:
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=a_zmXOzjKLGsrgTbqLHICQ&q=syrenka+warszawska+kolorowa+dla+dzieci&oq=syrenka+warszawska+kolorowa+dla+dzieci&gs_l=img.3...68369.72003..72273...0.0..1.823.2419.2j0j1j0j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.1oYh0NPjWPU#imgrc=IqK9wanS6qbdFM:


 

 

 

 

 

 

 

Katechizm polskiego dziecka W. Bełza 

 

Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi. 

 

- W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 

 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Temat kompleksowy: Moja Ojczyzna 

Data realizacji:13.05. - 17.05.2019r. 

 

 
Treści programowe: 

• zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą, godłem 

• rozwijanie sprawności rąk 

• zapoznanie z mapą 

•  zachęcanie do aktywnego wypoczynku na łonie natury 

• poznanie opowieści o warszawskiej Syrence 

• rozwijanie wyobraźni plastycznej 

• rozwijanie sprawności fizycznej 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski h 

 

 

 

 

   
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=2ALnXN65Is73qwGf0qq4BA&q=symbole+narodowe&oq=symbole+&gs_l=img.1.0.0i67l4j0l5j

0i67.171794.175268..177463...1.0..0.225.1050.4j4j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39.kyovZcEerOE#imgdii=CmH2Gzy6teZ0JM:&imgrc=1JxoiTVx-7tz3M: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=2ALnXN65Is73qwGf0qq4BA&q=symbole+narodowe&oq=symbole+&gs_l=img.1.0.0i67l4j0l5j0i67.171794.175268..177463...1.0..0.225.1050.4j4j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39.kyovZcEerOE#imgdii=CmH2Gzy6teZ0JM:&imgrc=1JxoiTVx-7tz3M:
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=2ALnXN65Is73qwGf0qq4BA&q=symbole+narodowe&oq=symbole+&gs_l=img.1.0.0i67l4j0l5j0i67.171794.175268..177463...1.0..0.225.1050.4j4j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39.kyovZcEerOE#imgdii=CmH2Gzy6teZ0JM:&imgrc=1JxoiTVx-7tz3M:


 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

 

 

 

  
  https://przedszkolankowo.pl/2017/01/20/polskie-symbole-plansze/ 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/20/polskie-symbole-plansze/


Temat Kompleksowy: Łąka w maju. 

Data realizacji: 20.05.-24.05.2019 
 

Treści programowe:  

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samodzielne wykonywanie 

podstawowych czynności higienicznych, 

-wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, 

-rozwijanie wiedzy przyrodniczej, 

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, 

-rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia, 

-poszerzanie mowy czynnej, 

-wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 

-rozwijanie zdolności plastycznych, 

- uczestniczenie w zabawach tematycznych, słuchowych i ruchowych: 

bieżnych, orientacyjno- porządkowych, muzycznych, naśladowczych, z 

elementem równowagi; 

- rozwijanie koncentracji uwagi, 

 
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=RwfnXMXkNObKrgSO3YXQBQ&q=biedronka+rysunek&oq=biedronka+rysunek&gs

_l=img.3..0l5j0i5i30l5.10065.11727..11990...0.0..0.103.587.7j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67.xhvSuAQfoVo#imgrc=v20YrJw1LLYWQM: 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=RwfnXMXkNObKrgSO3YXQBQ&q=biedronka+rysunek&oq=biedronka+rysunek&gs_l=img.3..0l5j0i5i30l5.10065.11727..11990...0.0..0.103.587.7j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67.xhvSuAQfoVo#imgrc=v20YrJw1LLYWQM:
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=RwfnXMXkNObKrgSO3YXQBQ&q=biedronka+rysunek&oq=biedronka+rysunek&gs_l=img.3..0l5j0i5i30l5.10065.11727..11990...0.0..0.103.587.7j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67.xhvSuAQfoVo#imgrc=v20YrJw1LLYWQM:


 

 
Piosenka “Motylek” (sł. i muz. B. Forma) 

I. Motylek, motylek fruwa nad łąką, 

przez chwilę rozmawia z piękna biedronką. 

Ref. Wietrzyk wesoło piosenkę gra; 

tralalalala, tralalala. 

II. 

Na skrzydłach motyla mienią się wzory, 

do tańca zaprasza mrówki i pszczoły. 

III. Motylek, motylek na listku siada, 

kołysze się, bo to świetna zabawa. 

 

 
https://www.naklejkidladzieci.pl/561-naklejki-motylek-mot001.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naklejkidladzieci.pl/561-naklejki-motylek-mot001.html


 

Temat kompleksowy: Święto rodziców   

Data realizacji: 27.05.-31.05.2019 

 

Treści programowe: 

 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

• rozwijanie sprawności manualnej 

• wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami 

• określanie cech wielkościowych 

• poznawanie rodzin i roślin 

• utrwalanie umiejętności liczenia 

• rozwijanie sprawności fizycznej 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „t” 

 

 

 

 

 
 https://www.publicdomainpictures.net/pl/view-image.php?image=240924&picture=szczesliwa-rodzina-kreskowek 

 

 

 

 

 

https://www.publicdomainpictures.net/pl/view-image.php?image=240924&picture=szczesliwa-rodzina-kreskowek


 
Wiersz "Jesteśmy razem" B. Szelągowska 

 

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę- 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej nie dał bym rady- 

obydwaj kochamy tatę. 

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 

 
http://teczoweabecadlo.pl/2016/10/10/konkurs-plastyczny-portret-pani/ 

 

 

Opracowały: 

A. Turowicz 

M. Antoniuk 

http://teczoweabecadlo.pl/2016/10/10/konkurs-plastyczny-portret-pani/

