
          „Moja miejscowość, mój region” 

           04.05-08.05.2020r. 

 

 

            Zadania dydaktyczne: 

 określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)  

 nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. 

 zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk 

atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).  

 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych. 

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 

 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach 

 wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.  

 wycinanie, wydzieranie, składanie papieru 

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.  

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 

 

 

 
https://i.ytimg.com/vi/plug6OIrxRM/maxresdefault.jpg 

 

 



                           Piosenka „Jestem Polakiem” - J. Tomańska, M. Totoszko 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty. 

 

1.Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas. 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

2.Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

3.Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

4.Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 



           „Moja ojczyzna” 

       11.05-15.05.2020 r. 

Zadania dydaktyczne: 

 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego 

 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów. 

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 

 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 malowanie: palcami, dłonią, pędzlem. 

 dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.  

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 

 Wiersz „Legenda o warszawskiej Syrence” -Z. Dmitrocy 

 

Piękna syrenka, 

Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy 

Wisłą przybyła. 

Zauważyli 

Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała 

Im w ciężkiej pracy. 

Rybacy dla niej 

Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym 

Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec 

Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał 

W ciasnej zagrodzie. 

Z żalu i smutku 

Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł 

Jej syn rybaka. 

Syrenka za to                                                                        https://wordpress1625701.home.pl/profuturo/wp-content/uploads/syrenka.png 

Podziękowała 

I bronić miasta 

Przyobiecała. 

Od tamtej pory 

I dniem, i nocą 

Służy Warszawie 

Swoją pomocą. 

 
                  



    „Łąka w maju” 

           18.05-22.05.2020 r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie 

 poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów 

tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.  

 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych. 

 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie 

dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika. 

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 

 

 

 

Piosenka „Mała biedroneczka” -sł. i muz. K. Bożek-Gowik 

Mała Biedroneczka siedem kropek miała, 

Na zielonej łące wesoło fruwała. 

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę 

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś. 

 

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. 

Biedroneczko leć do nieba. 

 

Mała Biedroneczka siedem kropek miała, 

Na zielonej łące wesoło fruwała. 

Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę 

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś. 

 

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. 

Biedroneczko leć do nieba. 

 

Mała Biedroneczka siedem kropek miała, 

Na zielonej łące wesoło fruwała. 

Złapała ją żaba i po wodzie płynie 

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.                                                   

        
           https://www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl/images/grupa-2---biedroneczki.jpg         
Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. 

Biedroneczko leć do nieba. 

 

   
 

 



           „Święto rodziców” 

   25.05-29.05.2020 r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego 

 opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. 

 dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt 

 określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.  

 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów. 

 wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.  

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 

 

 

 

 

 
 

   https://www.promyczek-tomaszow.pl/wp-content/uploads/bfi_thumb/Dzie%C5%84-mamy-i-taty-3683bimxkdqj5a8r0e77k0@2x.jpg 

 

 

 

 

 



    Wiersz „Życzenia” -Autor nieznany 

Mamo, Tato dziś wszystkie dzieci, 

niosą Wam kwiatów bukiecik. 

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące 

co wyrosły na naszej łące. 

Chcę Wam dziś Rodzice 

Dużo latek życzyć. 

Ale ja nie umiem, nawet do stu liczyć. 

Więc Wam tylko powiem 

Niech Wam zdrowie służy 

Żyjcie w szczęściu jak najdłużej. 

                                           https://ogrod.smcloud.net/s/photos/t/8548/bukiet_na_dzien_matki_770274.jpg 

  

 

        

                Opracowała M. Kolek 

 

 


