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Temat kompleksowy: Podróże po Polsce (01 – 08.09.2017) 

W tym tygodniu: 

 

 Poznamy miasta Polski oraz ich symbole 

 Poznamy nowe techniki plastyczne 

 Będziemy doskonalić sprawność manualną 

 Poznamy zwierzęta, które można spotkać w Polsce 

 Zadbamy o naszą sprawność fizyczną 

 Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania oraz określania liczebności zbiorów 

 Będziemy kodować oraz odczytywać informacje przedstawiane w formie 

symboli                                                  
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Polska 

E. Jones 

Mam na swoim biurku 

Globus kolorowy. 

Opowie o krajach, 

Chociaż nie zna mowy. 

Poszukaj w Europie 

Krainy znaczonej 

Barwami koloru: 

Żółtej i zielonej. 

Ciągnie się od Karpat 

- To skaliste góry, 

Aż do morza Bałtyk. 

Popatrz więc do góry. 

Znajdziesz ją pomiędzy 

Bugiem oraz Odrą. 

To są piękne rzeki. 

Mają wodę modrą. 

A najdłuższa  rzeka, 

Ktora z gór wypływa 

I do morza wpada 

- Wisła się nazywa. 

Stolica – Warszawa. 

Każdy jest z niej dumny. 

Przeniósł ją z Krakowa 

Król Zygmunt z “Kolumny”. 

Piękne góry Tatry 

Wszystkich zapraszają. 

Bajecznie niezwykłą 

Panoramę mają. 

Bielusieńkie plaże 

Bałtyk oferuje, 

Nadmorskie wycieczki 

Zawsze proponuje. 

Cudowne Mazury 

Kuszą swą urodą 

I Kraina Jezior 

Z przeźroczystą wodą. 

W swym rodzinnym kraju 

Papież  często gościł. 

To jest nasza POLSKA! 

Nie mam wątpliwości. 
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Temat kompleksowy:  W przedszkolu (11 – 15.09.2017) 

 

W tym tygodniu: 

 

 

 utrwalimy nowe znaczki 

 stworzymy własny kodeks grupy oraz poznamy zasady korzystania z zabawek oraz 

sprzętów przedszkolnych, aby bawić się przestrzegając zasad bezpiecznego 

zachowania 

 będziemy określać położenie przedmiotów, grupować elementy oraz porównywać 

zbiory 
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Bo w przedszkolu 
sł. Urszula Piotrowska 

muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 

1. Rano budzik woła mnie: 

– Dzyń, dzyń, dzyń, nowy dzień! 

Niecierpliwie tupie but:  
– Ruszać czas, tup, tup! 

 

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani, 

już od progu z uśmiechem nas wita. 

Z nami śpiewa i z nami się bawi, 

i o wszystko ją można zapytać. 

 

 

2. – Do przedszkola spiesz się, spiesz, 

hau, hau, hau! – prosi pies. 

Kotek mruczy: – Ja bym chciał 

z tobą iść, miau, miau. 

 

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani, 

już od progu z uśmiechem nas wita. 

Z nami śpiewa i z nami się bawi, 

i o wszystko ją można zapytać. 

 

 
http://www.fajneprzedszkole.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2013/08/2.jpg 

 

Nowy kolega  
 I. Salach  

  

Krzysio przyszedł do przedszkola 

bardzo zapłakany. 

Nie zna tu nikogo przecież 

i brakuje mamy. 

 Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy 

roześmiane buzie wkoło. 

Popatrz, tu jest twoje miejsce, 

zabawimy się wesoło. 

Tu twój znaczek, tam 

krzesełko 

w umywalni ręcznik czeka. 

Pani się uśmiecha miło, 

masz kolegów, nie narzekaj. 
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Temat kompleksowy: Jesienne wędrówki (18 – 22.06.2017) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy doskonalić zdolności manualne 

 Będziemy obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, 

 Będziemy ćwiczyć umiejętność formułowania wniosków na podstawie obserwacji, 

 Będziemy rozwijać motorykę dużą poprzez zabawy ruchowe w sali i ogrodzie,  

 Będziemy usprawniali umiejętność liczenia na konkretach oraz rozpoznawania swoich 

wizytówek, 
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Jesienny czas 

 Dorota Rozwens 

Już nadeszła złota jesień 

i zmieniła wszystko w lesie. 

Liście złote i czerwone  

lecą wiatrem uniesione. 

 

Dąb w brązowym płaszczu stoi, 

zimna wcale się nie boi. 

Na polanie tuż pod sosną 

bardzo zgrabne grzyby rosną. 

 

Ptaki, które nam śpiewały, 

na południe odleciały, 

a inni mieszkańcy lasu 

robią całą moc zapasów. 

 

Lis przymierzył gęste futro: 

- Zimno może być już jutro. 

Jeże moszczą legowisko, 

czują oddech zimny blisko. 

 

Żeby przetrwać trudny czas, 

szykuje się cały las. 

 

 

 

http://naszepniewy.com.pl/upload/wgrane/50163c0244ebe14075_1312199707.jpg 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

Muchomor  

 Danuta Gellnerowa 

 

Podskoczył raz sobie 

muchomor troszeczkę 

i zaczął niezdarnie 

wywijać poleczkę. 

 

A jak się roztańczył, 

a jak się rozruszał, 

wszystkie białe kropki 

zgubił z kapelusza! 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl4d-T-

4HWAhUmD5oKHT4vBIYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jaslo4u.pl%2Fjesien-w-magurskim-parku-

narodowym-newsy-jaslo-2694&psig=AFQjCNHZpoK4D6i-8UDR-CsMjBrrDrkTPg&ust=1504285720050554 
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Temat kompleksowy: Tu mieszkam (25 – 29.09.2017) 

 

W tym tygodniu będziemy: 

 obserwować ruch drogowy i pieszych na ulicy 
  rozmawiać o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych 

 ćwiczyć umiejętność pracy w zespole 

 uczyć się oraz utrwalać zasady prawidłowego przejścia przez jezdnię 

 doskonalić zdolności wcielania się w role  

 poznawać znaczenie znaków drogowych 

 porównywać symbole, odczytywać instrukcje oraz określać kierunek 

 kształtować umiejętność podziału zdań na wyrazy 

 dokonywać oceny zachowania się w ruchu ulicznym 

 kształtować umiejętności współzawodnictwa i właściwych postaw w czasie wygrywania  

i przegrywania 

 

 

 

 

 

 

 



Znaki drogowe 

Michał Witecki vel Kazanecki 
1. Buzie jakieś prostokątne, 

tu okrągłe, tam trójkątne, 

na nich cyfry i obrazki, 

kółka, kreski, góry, piaski. 

 

Ref. To nie lizaki, choć kolorowe, 

na jednej nodze potrafią stać. 

Pomogą w drodze znaki drogowe, 

dlatego właśnie warto znaki znać! 

 

2. Ostrzegają, gdzie przeszkoda, 

czy pod mostem płynie woda.  

Gdy pod górę droga kręta, 

każą zwolnić na zakrętach. 
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