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Temat kompleksowy: Domy i domki (30 – 03.11.2017) 

W tym tygodniu: 

 

 Będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu 

 Będziemy rozwijać sprawność manualną 

 Będziemy rozwijać umiejętności liczenia 

 Poznamy cechy trójkąta 

 Będziemy rozwijać sprawność fizyczną 

 Zapoznamy się z budową domu  

 Będziemy rozwijać słuch fonematyczny 

 

 
http://adonai.pl/relaks/psychologia/graph/dom.gif 



Maluję wielki dom  
sł. i muz. K. Gowik 
 

Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.  

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.  

Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.  

II. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.  

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją...  

III. Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.  

Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją...  

IV. Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.  

Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wroclaw.pl/files/czas%20wolny/dzieci/prace_reczne3.jpg 

W domu  

M. Brykczyński 
Pewna myszka, po kryjomu, Założyła dom w mym domu,  

Przy czym, całkiem nie na żarty,  

Prowadziła dom otwarty.  

Chociaż miała dom na głowie,  

Zaprosiła krewnych mrowie,  

Powtarzając byle komu:  

– Czuj się jak u siebie w domu. 

Nieraz, pragnąc trochę ciszy,  

Chciałem dom wymówić myszy,  

Ale ona, strasząc gości,  

Trzęsła domem bez litości  

I, choć spokój jest mi drogi,  

Postawiła dom na nogi.  

Odtąd więc, by było prościej,  

Jestem w domu tylko gościem. 
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Temat kompleksowy: Polska, nasza ojczyzna – projekt edukacyjny 

(06 – 10.11.2017) 

 

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                                                  

 

 
http://3.bp.blogspot.com/-x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg 



 Katechizm polskiego dziecka 

Władysław Bełza 

 

Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziécię. 

Coś jej winien? 

— Oddać życie. 
https://saintalphonsusph.org/pictures/2017/5/d19d8415a6c9b4dab4a292d872f5c5d3.jpg 

 

Płynie Wisła, płynie 
Edmund Wasilewski i Kazimierz Hoffman 
 

Płynie Wisła, płynie  

Po polskiej krainie (bis)  

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis)  

 

Zobaczyła Kraków,  

Wnet go pokochała, (bis)  

A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)  

 

Chociaż się schowała  

W Niepołomskie lasy, (bis)  

I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)  

 

Nad moją kolebą  

Matka się schylała, (bis)  

I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis)  

 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś"  

I "Skład Apostolski", (bis)  

Bym do samej śmierci kochał Naród polski. (bis)  

 

Bo ten Naród polski  

Ma ten urok w sobie, (bis)  

Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis)  

 

https://pl.wikisource.org/wiki/Autor:W%C5%82adys%C5%82aw_Be%C5%82za


Abym gdy dorosnę  

Wziął Polkę za żonę (bis)  

Bo tylko Polakom Laszki przeznaczone. (bis)  

 

Niech Francuz Francuzkę  

Niemiec kocha Niemkę (bis)  

Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. (bis)  

 

I to wszystko razem  

Od matki słyszałem (bis)  

Czego nie zapomnę, jak nie zapomniałem. (bis)  

 

Płynie Wisła płynie,  

Po polskiej krainie (bis)  

A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis) 

  

 
http://wlaczpolske.pl/pliczki/618 
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Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne (13 – 17.11.2017) 

 

W tym tygodniu: 

 Zapoznamy się ze sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i obecnie  

 Będziemy kształtować słuch i pamięć muzyczną 

 Będziemy rozwijać sprawność manualną 

 Będziemy rozwijać spostrzegawczość i logiczne myślenie 

  Będziemy rozwijać umiejętność liczenia i dodawania  

 
 

  
https://img.redro.pl/plakaty/domowe-urzadzenia-elektryczne-400-25740680.jpg 



 

Domowe sprzęty elektryczne  

sł. i muz. A. Jędrzejewska-Stachura 
 

Radio, pralkę czy lodówkę,  

często też sokowirówkę,  

czy telefon, czy suszarkę,  

czasem także zamrażarkę,  

sprzęty takie w domu mamy  

i z nich chętnie korzystamy.  

II. Czemu służą, wszyscy wiemy,  

trochę o nich opowiemy:  

przez telefon rozmawiamy,  

w zamrażarce – zamrażamy,  

mikser wszystko w mig miksuje,  

a odkurzacz – porządkuje.  

III. Telewizję oglądamy,   

radia chętnie też słuchamy,   

a żelazkiem – prasujemy,  

pralka daje czyste pranie,  

aż się miło robi mamie. 

 

https://www.superkid.pl/uploads/kolorowanki-dla-dzieci/kolorowanki_urzadzenia-elektryczne/kolorowanki-2-mini.jpg  
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Temat kompleksowy: Zdrowie naszym skarbem (20 – 25.11.2017) 

 

W tym tygodniu: 

 Rozwijać sprawność fizyczną 

 Będziemy kształtować słuch i poczucie rytmu  

 Będziemy uświadamiać sobie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie 

choroby oraz konieczności dbania o zęby i ich leczenia  

 Będziemy rozwijać umiejętność klasyfikowania oraz umiejętności tworzenia zbiorów i 

odejmowania na konkretach  

 
http://img.zszywka.pl/0/0266/thb_7726.jpg 

 

 

 



Katar 
J. Kaczanowska 

Złapał katar Katarzynę  

i nas także dopaść może,  

trzeba sprytnie go unikać,  

bo z katarem żyć niedobrze.  

A psik, a psik – nos czerwony,  

a psik, a psik – głowa boli, 

a psik, a psik – precz z katarem,  

zmykaj od nas jak najdalej.  

Złapał katar Katarzynę,  

a my złapać się nie damy.  

Niech tam sobie kicha, prycha,  

my ważniejsze mamy sprawy. 

 

http://digart.img.digart.pl/data/img/vol3/66/46/miniaturki400/916297.jpg 

 

 

Ser z malinami  
sł. A. Bernat, muz. Z. Ciechan 

 

I. Najbardziej lubię biały ser  

i malinowy dżem!  

Codziennie na śniadanie  

ser z dżemem sobie jem. (bis) 

  

Ref.: Mniam, mniam, mniam,  

to jest pycha nad pychami.  

Mniam, mniam, mniam,  

biały serek z malinami.  

Palce lizać, mówię wam!  

Mniam, mniam, mniam.  

Mnia... am, mnia... am.  

 

II. Wciąż białe,  

zdrowe zęby mam,  

bo biały serek jem,  

a przed katarem broni mnie  

ten malinowy dżem. (bis)  

 

Ref.: Mniam, mniam, mniam.... 
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Temat kompleksowy: A deszcz pada i pada (30.11 – 01.12.2017) 

 

W tym tygodniu będziemy: 

 Będziemy rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat 

 Będziemy rozwijać umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami 

porządkowymi 

 Będziemy rozwijać umiejętność logicznego myślenia 

 Będziemy usprawniać narządy artykulacyjne 

 Będziemy rozwijać inwencję twórczą i doświadczenia plastyczne 

 Poznamy cechy prostokąta 

 Zapoznamy się ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie 
 

 
 http://d3thflcq1yqzn0.cloudfront.net/026345560_prevstill.jpeg 



Listopad 
J. Koczanowska 

Miesiąc listopad nie jest brzydki  

i smutny być nie musi wcale,  

wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,  

żeby zobaczyć wiele zalet.  

Kiedy ostatnie liście spadną  

i szare chmury skryją niebo, 

listopad jest jak baśń ciekawa,  

ma w sobie coś tajemniczego.  

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,  

deszcz kropelkami w okno stuka,  

to jest melodia listopada –  

niezwykle piękna, chociaż smutna. 

 

 
http://www.gify.net/data/media/608/parasol-ruchomy-obrazek-0059.gif 

Dola parasola  
sł. H. Łochocka, muz. 

E. Pałłasz 
I. Stał parasol koło ściany,  

przekrzywiony, zapłakany,  

chlip, chlip, chlap. (bis)  

Nos drewniany wygiął w 

rurkę,  

a łzy wkoło ciekną 

ciurkiem,  

ciap, kap, ciap. (bis)  

 

Ref.: Chlip, chlip, chlap,  

ciap, kap, ciap. (bis)  

 

II. Wycieraczka rzekła: 

„Panie,  

kiedyż wreszcie pan 

przestanie?”,  

chlip, chlip, chlap. (bis)  



„Gdy pan płakać chce nad 

sobą,  

to już na mnie, a nie obok”,  

ciap, kap, ciap. (bis)  

 

Ref.: Chlip chlip, chlap... 

 

III. „Dzisiaj słota, 

kapuśniaczek,  

nie dziwota, że popłaczę”,  

chlip, chlip, chlap. (bis)  

„Nosa wytrzeć też nie 

mogę,  

muszę płakać na podłogę”,  

ciap, kap, ciap. (bis)  

 

 

Ref.: Chlip, chlip, chlap...  

IV. „W każdą pluchę, 

zawieruchę  

nie ma na mnie nitki 

suchej”,  

chlip, chlip, chlap. (bis)  

„Potem w kącie stoję co 

dzień,  

chciałbym wyjść i przy 

pogodzie”,  

klap, klap, klap. (bis) 
 

 
 

 

 
 


