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Temat kompleksowy:  Wiosna na wsi 

(05 – 09.04.2018) 

 

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania: 

 

• Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. 

• Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi. 

• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się  zwierząt, odżywiania. 
 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „U nas na podwórku” 

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak) 

I. Kogut pieje, kurka gdacze, 

gęga gąska, kaczka kwacze. 

- daj nam szybko jeść. 

      Ref.: Kotek miauczy miau, miau, miau, 

               piesek szczeka hau, hau, hau. 

II. Krówka muczy, świnka kwiczy, 

konik rży, a osioł ryczy. 

- daj nam szybko jeść. 

      Ref.: Kotek miauczy miau, miau, miau, 

               piesek szczeka hau, hau, hau. 

 
         https://www.superkid.pl/zwierzeta-domowe-i-hodowlane 

 

http://www.dekowizja.pl/227-470-thickbox/naklejki-muchomorek-k288.jpg


   

Wiersz T. M. Massalskiej, pt. „W gospodarstwie” 

Pieje kogut już od świtu: 

- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze: - W lewo! 

Gdacze: - W prawo! 

Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much 

I rży głośno: - Jestem zuch! 

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - Miau. 

A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau!                        
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Temat kompleksowy:  Teatr 

(09 – 13.04.2018) 

 

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania: 

• poznanie rodzajów lalek teatralnych i ich nazw (marionetka, jawajka, pacynka, kukiełka); 

• przybliżanie pracy aktora oraz innych osób tworzących przedstawienie; 

• wcielanie się w różne postaci, odgrywanie ról teatralnych, zabawy w teatr. 

 

 

Wiersz J. Koczanowskiej, pt.” Teatr”    

Teatr to jest miejsce niezwykłe, 

zaczarowana każda chwila, 

kurtyna w górę się unosi 

i przedstawienie się rozpoczyna. 

 

Na scenie dzieją się historie 

wesołe, smutne, zagadkowe, 

można do kraju baśni trafić 

i poznać światy całkiem nowe. 

          

Można się wzruszyć, rozweselić, 

nauczyć wielu mądrych rzeczy,              http://centrumpaca.pl/warsztaty-teatralne-dla-mlodziezy-start-19-02 

uważnie patrzeć, pilnie słuchać, 

ciekawym być i bardzo grzecznym. 

 

 

http://centrumpaca.pl/warsztaty-teatralne-dla-mlodziezy-start-19-02


Piosenka pt.”Dziwna chatka” 

(sł. A. Wacławski, muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz, P. Mazurek, Z. Seroka) 

I. Stała w lesie dziwna chatka, 

            niezwykle bajkowa, 

            bo nie była murowana, 

            tylko piernikowa. 

Ref.:    Daszek z marcepanu, 

            a ściany z cukierków, 

            komin z czekolady, 

            a okna z wafelków. (bis) 

II.        Kto w tym domku może mieszkać?         http://www.sp12.edu.pl/2010a/main/news_2593 

            Chyba Baba-Jaga! 

            Może się poczęstujemy, 

            ale czy wypada? 

Ref.:    Daszek z marcepanu . . . 

III.       Nagle drzwi się otworzyły, 

            wyszła starsza pani, 

            zamiast ciastek dała dzieciom 

            jogurt z malinami. 
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Temat kompleksowy:  Dbamy o Ziemię 

(16 – 20.04.2018) 

 

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania: 

• Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niewłaściwego 

postępowania człowieka. 

• Poznanie sposobów dbania o środowisko i zachęcanie do przejawiania takiej  postawy w 

życiu codziennym. 

• Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione;  poznanie  przedstawicieli 

ginących gatunków. 

 

 

 

 

Wiersz D. Gellnerowej, pt. „Co to jest przyroda?” 

To drzewa i kwiaty, 

i liście i woda. 

Motyl nad łąką, 

biała stokrotka. 

Przyroda jest wokół, 

wszędzie ją spotkasz. 

Ptak rozśpiewany, 

gadające świerszcze. 

Powiedzcie proszę, 

co jeszcze, co jeszcze. 

Szanuj przyrodę,      http://naklejkomania.eu/polana/61-naklejka-dla-dziecimotyl-motyw-2.html 

kochaj przyrodę. 

Kwiatom w doniczkach 



nie żałuj wody. 

Dbaj o trawniki! 

Niech koło domu 

Będzie zielono, 

będzie wesoło. 

 

 

 

 

Piosenka pt.” Nasze uszy słyszą świat” 

(sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska) 

I. Każdy z nas ma dwoje oczu, 

           które widzą wszystko, 

            widzą wszystko. 

            Błękit nieba, biały domek, 

            zieleń traw i listków, 

            traw i listków. 

Ref.:    Uszy słyszą ptaków śpiew, 

            dzwonki deszczu, granie drzew, 

            a nad stawem chóry żab - 

            nasze uszy słyszą świat. 

II. Każdy z nas ma jeden nosek, 

            do wąchania kwiatków, 

            do wąchania. 

            Czasem także do kichania, 

            lecz na szczęście rzadko, 

            do kichania. 

Ref.:    Uszy słyszą . . .    https://oklejaj.pl/product-pol-13247-Naklejka-dla-dzieci-Drzewo.html 
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Temat kompleksowy:  Kubusiowi przyjaciele natury 

(23 – 27.04.2018) 

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania: 

• Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału; picie kompotów, soków, wody. 

Ograniczanie słodyczy, słodzonych i gazowanych napojów. 

• Wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia. 

• Przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia. 

 

 

Wiersz J. Brzechwy, pt. „Mucha” 

Z kąpieli każdy korzysta, 

a mucha chciała być czysta. 

W niedzielę kąpała się w smole, 

a w poniedziałek w rosole. 

We wtorek - w czerwonym winie, 

a znowu w środę – w czerninie. 

A potem w czwartek – w bigosie, 

a w piątek – w tatarskim sosie.    https://pixers.pl/fototapety/mucha-kreskowki-dla-kolorowanka-49481965 

W sobotę – w soku z moreli, 

co miała z takiej kąpieli? 

Co miała? Zmartwienie miała, 

bo z brudu lepi się cała, 



a na myśl jej nie przychodzi, 

żeby wykąpać się w wodzie. 

 

 

Piosenka, pt. „Mamo, tato, wolę wodę” 

(sł. W. Wójcik, muz. D. Druzga) 

Gdy biegnę drogą w nieznane, 

zabieram tatę i mamę. 

W plecaku wody mam łyk, 

bo szczyty zdobywać będę dziś. 

 Mijamy górskie strumyki, 

 rzucamy do nich kamyki 

 i szumi zielony bór, 

 czujemy jak płynie siła z gór. 

Mamo, tato, wolę wodę, 

źródła słychać szum 

i drzewa tańczą, a ja z nimi 

radośnie bawię się tu. 

 Mamo, tato, wolę wodę,     https://www.babskiswiat.com.pl/woda-samo-zdro 

 orzeźwia każdy łyk. 

 Kiedy chmurki płyną ponad głową, 

 wesoło bawię się dziś. 

 
 

 

 

 

 

 


