
GRUPA III POZIOMKI 

Poziomki - odmiany, wymagania i uprawa - TwojOgrodek.pl 

Tematy kompleksowe: 

 

1. 02.05.2022 r. – 06.05.2022 r. 

Książka – mój przyjaciel 

2. 09.05.2022 r. – 13.05.2022 r. 

Baśnie, bajki, legendy 

3. 16.05.2022 r. – 20.05.2022 r. 

Rodzina razem się trzyma 

4. 23.05.2022 r. – 27.05.2022 r. 

Ja i moi bliscy 

 

 

 

https://twojogrodek.pl/Poziomki-odmiany-wymagania-i-uprawa


Książka – mój przyjaciel 

  
Obraz na Płótnie Dziecko czytające książkę siedzące na półce - reWALLution.pl 

 
Cele: 

- rozwijanie zainteresowań bajkami 

- używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi 

- rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem 

realnym 

- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną 

cechę 

- kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych 

przedmiotów 

- wzbudzanie zainteresowania książkami 

- rozwijanie koncentracji słuchowej  

- wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał 

- rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych  

- wykonanie zakładek do książek 

https://rewallution.pl/obraz-na-plotnie/dziecko-czytajace-ksiazke-siedzace-na-polce/7282


 
My jesteśmy krasnoludki - Piosenki dla dzieci - video Dailymotion 

 

 

Krasnoludki 

sł. i muz. tradycyjne 

 

My jesteśmy krasnoludki. 

Hop-sa-sa, hop-sa-sa! 

Pod grzybkami nasze budki. 

Hop-sa-sa, hop-sa-sa! 

 

Jemy mrówki, żabie łapki. 

Oj tak, tak! Oj tak, tak! 

A na głowach krasne czapki – 

To nasz znak, to nasz znak. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.dailymotion.com/video/x6jkfh5


Baśnie, bajki, legendy 

 

  
Pinokio / Bajki, baśnie & legendy / Pocztówki / Postallove.pl - z miłości do pocztówek 

 

Cele: 

- poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej  

- rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki 

- dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach 

publicznych 

- przybliżenie literatury dziecięcej 

- rozwijanie umiejętności wcielania się w role 

- odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury 

- utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych 

- ćwiczenie umiejętności zapamiętywania 

- wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach 

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem 

- aktywne słuchanie muzyki 

- poznanie zasad zachowania się w księgarni 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech 

wybranych budowli 

- nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych  

- integrowanie grupy podczas działań wspólnych 

https://www.postallove.pl/Pocztowki/Bajki-basnie-legendy/Pinokio


 
Kiermasz podręczników używanych! – CKZIU (ckziu-myslowice.pl) 

 

Książka 

sł. i muz. Adrianna Furmaniak-Celejewska 

 

Kiedy książkę swą otwieram, 

Bo znów kiepski humor mam, 

Książka w podróż mnie zabiera. 

Z nią wędruję tu i tam. 

Czasem straszy mnie smokami. 

Czasem wzrusza mnie do łez. 

Jednak z nią, z nią ciekawie zawsze jest! 

 

Ref.: Tu z Puchatkiem po miodek wyruszymy do lasu. 

Tu pędzimy z Królikiem, bo nie mamy wciąż czasu. 

Tu z Piotrusiem szybuję nad okrętem piratów. 

Z Calineczką odpocznę na łące pełnej kwiatów. (x2) (…) 

https://ckziu-myslowice.pl/2019/09/09/kiermasz-podrecznikow-uzywanych/


Rodzina razem się trzyma 

 

 
Informacje dla Rodziców | ZSP w Gorzyczkach (gorzyce.pl) 

 

 

Cele: 

 

- rozwijanie umiejętności nazywania członków bliższej i dalszej 

rodziny  

- odczuwanie więzi z członkami rodziny 

- kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną 

- rozwijanie zdolności językowych 

- nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny 

- nazywanie i przeliczanie części ciała 

- ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów 

ciała 

- kształtowanie świadomości siebie 

- doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych 

- kształtowanie estetyki i harmonii ruchu 

- przygotowanie prezentu wg instrukcji słownej 

- kształtowanie poczucia estetyki 

- wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań 

 

https://zspgorzyczki.gorzyce.pl/przedszkole/informacje-dla-rodzicow/Dzien-Rodziny/idn:127


 

 
Rysunek Mamy (moje wykonanie) Arka Noego - YouTube 

 

 

Dzień z rodziną 

Zofia Makowska 

 

Z mamą w tańcu się wyginam, 

Potem aerobik ćwiczę. 

Z tatą skaczę jak sprężyna, 

Ćwiczę boks – mam rękawice. 

A gdy siły już nie mamy, 

Bajki razem oglądamy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lX8ilDO41Us


Ja i moi bliscy 

 

 
Raczki | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (nowydwormaz.pl) 

 

 

  

Cele: 

- tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną 

- zapoznanie z nazwami dni tygodnia 

- ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania 

- poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy 

- definiowanie i dzielenie elementów na zbiory  

- utrwalanie pojęcia zbiór 

- kształtowanie umiejętności zachowania umiaru w spożywaniu 

słodyczy 

- rytmiczne recytowanie słów 

- interpretowanie piosenki za pomocą ruchu 

- wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich 

zabawach przy muzyce 

- ćwiczenie pamięci podczas wykonywania pracy plastycznej 

- wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych 

 

https://www.zs1.nowydwormaz.pl/1405,raczki


 
Dla Mamy i Taty 4 latki | Wesoła Kraina | Niepubliczne przedszkole w Kiełczowie (wesola-kraina.pl) 

 

Tralala dla mamy i taty 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Moja mama jest kochana. 

Moja mama wszystko wie. 

Kiedy do mnie się uśmiecha, 

Tak zaśpiewam jej: 

 

Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam! 

Najpiękniejszą mamę mam! 

Tra, la, la, tram, pam, pam, 

Zaraz mamie buzi dam! 

 

W domu, w sklepie, na spacerze 

Z moim tatą nie jest źle. 

Gdy prowadzi mnie za rękę, 

To uśmiecham się. 

 

Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam! 

Wspaniałego tatę mam! 

Tra, la, la, tram, pam, pam, 

Mamie, tacie buzi dam! 
 

 

Opracowała: Dorota Jabłońska 

http://www.wesola-kraina.pl/dla-mamy-i-taty-4-latki/

