
 

 

GRUPA III POZIOMKI 

 

 

 Tematy kompleksowe: 

1.  Wielkanoc              04.04.22 r. – 08.04.22 r.  

2.  Projekt „Woda”   11.04.22 r. – 15.04.22 r. 

3.  Planeta Ziemia     19.04.22 r. – 22.04.22 r. 

4.  Z kulturą za pan brat 25.04.22 r. – 29.04.22 r. 

 

 

 



 

 

Wielkanoc 
 

 
Skąd wziął się zajączek wielkanocny? Zając Wielkanocny historia (ekologia.pl) 

Cele: 

 Zdobywane wiedzy o wsi i jej mieszkańcach 

 Odróżnianie miasta od wsi 

 Rozwijanie procesów analizy i syntezy  

 Wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków 

 Ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi 

 Utrwalenie pojęcia para 

 Dobieranie par przeciwstawnych 

 Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności 

 Poznanie charakterystycznych cech kotów 

 Klaskanie w rytm melodii 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej 

 Poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa 

 Ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych 

 Odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i 

zwyczajach rodzinnych 

https://www.ekologia.pl/ciekawostki/skad-sie-wzial-zajaczek-wielkanocny,12151.html


 

 

 
Była sobie żabka mała | Karaoke online - nagrywaj swoje covery - Letsing.pl 

 

Była sobie żabka mała 
sł. i muz. tradycyjne 

 

Była sobie żabka mała / re, re, kum, kum (x2) 

Która mamy nie słuchała / re, re, kum, kum, bęc. 

Na spacery wychodziła / re, re, kum, kum (x2) 

Innym żabkom się dziwiła / re, re, kum, kum, bęc. 

 

Zjadła żabka siedem muszek / re, re, kum, kum (x2) 

I na trawie kładzie brzuszek / re, re, kum, kum, bęc. 

Przyszedł bocian niespodzianie / re, re, kum, kum (x2) 

Połknął żabkę na śniadanie / re, re, kum, kum, bęc. 

 

Teraz wszystkie żabki płaczą / re, re, kum, kum (x2) 

Że jej więcej nie zobaczą / re, re, kum, kum, bęc. 

Z tej piosenki morał mamy / re, re, kum, kum (x2) 

Trzeba zawsze słuchać mamy / re, re, kum, kum, bęc. 

 

https://letsing.pl/piosenki/byla-sobie-zabka-mala


 

 

Projekt „Woda” 

 
Światowy Dzień Wody. Gdańszczanie doceniają kranówkę (portalkomunalny.pl) 

Cele: 

 „Wodne wiadomości” – tworzenie siatki pojęć, burza mózgów 

 Kształtowanie umiejętności stawiania pytań 

 Woda w 3 stanach skupienia 

 Wodne eksperymentowanie 

 Poszerzanie wiedzy na temat wody występującej na Ziemi 

 Znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin 

 Zdobywanie wiedzy na temat zanieczyszczenia wody 

 Tworzenie „oczyszczalni ścieków” 

 Mali ekolodzy oszczędzają wodę 

 Woda w wężu strażackim 

 Usprawnianie motoryki dużej i małej 

 Budowanie poczucia własnej wartości podczas prezentowania pracy 

własnej na forum grupy 

 Wdrażanie do zgodnej zabawy 

 

https://portalkomunalny.pl/swiatowy-dzien-wody-gdanszczanie-d-oceniaja-kranowke-416539/


 

 

 
Kotek, Mała, Kaczuszka (tapeciarnia.pl) 

 

 

KOT I KACZUSZKI 

Dorota Gellner 

 

Kąpała się kaczka w fontannie na rynku, 

A z kaczką córeczka i trzech kaczych synków. 

Miauknęło kocisko: 

- Urocze kaczuszki! Podpłyńcie ciut bliżej! 

Umyję wam brzuszki! 

Kwaknęły kaczuszki: 

- Paskudny kłamczuszek! Niech sam się 

Umyje, bo brudny ma brzuszek! 

Pisnęło kocisko: 

- Upiorę wam piórka! 

- Nie mamy zamiaru być w kocich 

Pazurkach! – kwaknęły kaczuszki. Wiaderko 

Złapały i wodą z fontanny kocura oblały. 

Obraził się kocur i poszedł jak zmyty. Choć 

Chciał myć kaczuszki, sam został umyty! 

 

 

 

https://www.tapeciarnia.pl/146426_kotek_mala_kaczuszka


 

 

Planeta Ziemia 

 
planeta ziemia - shop6.shopsoutlet.ru 

 

Cele: 

 rozumienie pojęć ekologia, środowisko naturalne 

 kształtowanie postaw proekologicznych 

 poznanie zwierząt zagrożony wyginięciem 

 poszerzanie wiedzy na temat sposobów dbania o środowisko naturalne 

(zwierzęta, rośliny oraz surowce, które daje nam Ziemia) 

 poznanie zasad segregowania śmieci 

 poznanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska 

 uświadomienie, które produkty rozkładają się najdłużej 

 eksperymentowanie z chusteczką higieniczną 

 granie w grę multimedialną 

 rozumienie pojęcia recykling 

https://shop6.shopsoutlet.ru/category?name=planeta%20ziemia


 

 

 zapoznanie z symbolem recyklingu 

 odszukiwanie znaku recyklingu na pustych opakowaniach po soku, 

jogurtach i mleku 

 wspólne konstruowanie zabawek z materiałów wtórnego użytku 

 integrowanie grupy 

 rozwijanie kreatywności 

 nauka piosenki metodą ze słuchu 

 umuzykalnienie dzieci 

 usprawnianie motoryki dużej 

 kształtowanie świadomości ekologicznej 

 czerpanie przyjemności ze wspólnego śpiewu 

 usprawnianie motoryki małej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Łąka  (Małgorzata Strzałkowska) 

 

Jak tu pięknie dookoła! 

Strumyk szemrze, kwitną zioła, 

Skaczą żabki, buczą bączki, 

- jak nie lubić takiej łączki? 

Pośród kwiatków sobie łażą 

Ala, Ola, Staś i Kazio. 

Nagle patrzą – jakiś dołek, 

A w tym doku jest tobołek. 

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka … a tam … 

- Patrzcie! Stos papierków, 

Trzy butelki, pięć cukierków, 

Jedna guma… 

- Już wyzuta… 

- Dwie gazety i pół buta, 

Dwie torebki, cztery puszki… 

- I zużyte trzy pieluszki! 

- Ktoś na łące biwakował 

I te śmieci tu wpakował. 

- Cichcem, milczkiem, po kryjomu… 

- Zamiast zabrać je do domu. 

- Wiecie, jak tak dalej będzie, 

Jak będziemy śmiecić wszędzie, 

To się Ziemia zdenerwuje, 

Tak że każdy pożałuje! 



 

 

- Będzie miała dość brudasów, 

Bo jest miła, lecz do czasu! 

- Zagra wszystkim nam na nosie 

I przepadnie gdzieś w kosmosie, 

A my zostaniemy sami, 

Płynąc luzem pod gwiazdami… 

- A więc póki krąży w kółko, 

Niech się brudas puknie w czółko!!! 

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 

A jak nie – to marsz do kąta. 

 

 

 
25 lecie Sprzątania Ziemi | Przedszkole 12 Mysłowice (jud.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole12.jud.pl/2018/10/01/akcja-sprzatania-ziemi/


 

 

Z kulturą za pan brat 

 W TEATRZE - DZIECI Młodsze - PIĄTEK 27.03.2020 | przedszkouczek.pl 

Cele: 
 

  rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka  

  wykorzystanie dramy jako środka do wyrażania emocji  

  ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami 

  zapoznanie z zawodem aktora 

  usprawnianie ogólnej sprawności ruchowej 

  rozwijanie słownika czynnego 

  kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

  doszukiwanie się przyczyny wydarzenia  

  poznanie zasad zachowania w kinie  

  poznanie etapów powstawania filmu 

  nagrywanie kamerą filmu 

  kształtowanie umiejętności poruszania się obiektem po 

kratownicy 

  wyznaczanie drogi za pomocą sznurka 

  określanie strony prawej i lewej 

  dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie 

https://przedszkouczek.pl/2020/03/15/w-teatrze-dzieci-mlodsze-piatek-27-03-2020/


 

 

  poznanie zasad zachowania w teatrze 

  poszerzanie wiedzy na temat baletu 

  rozwijanie płynności ruchów 

  wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch 

  aktywne słuchanie muzyki klasycznej 

  poznanie skrzypiec 

  rozumienie pojęcia pointy  

  poznanie zawodu malarza  

  poszerzenie słownika czynnego 

  poznanie etapów powstawanie obrazu 

  tworzenie obrazów farbami z użyciem sztalug i palet 

  tworzenie grupowej galerii sztuki 

 

 

 Miejskie instytucje kultury przygotowały bogatą ofertę półkolonii i warsztatów dla dzieci. | Jelenia Góra - oficjalny portal internetowy (jeleniagora.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Jabłońska 

 

https://www.jeleniagora.pl/news/miejskie-instytucje-kultury-przygotowaly-bogata-oferte-polkolonii-i-warsztatow-dla-dzieci

