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Moja ojczyzna 
 

29.04. 10.05.2019r. 
 

 

Moja miejscowość, 
mój region 

13-17.05.2019 R. 

 

Święto rodziców  
20-24.05.2019 . 
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27-31.05.2019r. 

 

  

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8 

 

 

Opracowała: Izabela Świder 

 

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8


1. Temat: Moja ojczyzna 
 

Termin realizacji:  29.04. 10.05.2019r. 

 
 Kształtować będziemy polską tożsamość; 

 Przypomnimy sobie symbole narodowe; 

 Zapoznamy się i utrwalimy pojęcia takie jak: ojczyzna, stolica, godło, hymn, 

herb; 

 Utrwalimy nazwę głównej rzeki 

w Polsce – Wisły; 

 Poznamy utwory literatury 

dziecięcej związane z polskimi 

symbolami i naszą ojczyzną; 

 Rozwijać będziemy również 

nasze sprawności: językowe, 

komunikacyjne, manualne, 

matematyczne, muzyczne i 

ruchowe; 

 Odśpiewamy wspólnie Hymn Polski; 

 Obejrzymy zdjęcia i porozmawiamy o naszym kraju i ważnych miejscach 

znajdujących się Polsce; 

 Porozmawiamy o zagadnieniach związanych z przyrodą i pięknem naszego 

kraju; 

 Posłuchamy wiersza B. Szelągowskiej pt.: „Dbamy o przyrodę” 

 Uczestniczyć będziemy w spotkaniu z Panem Janem Rybakiem pseudonim 

„Tarzan” – kombatantem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. 

  

https://www.tapeciarnia.pl/edycja,243624 

 

https://www.tapeciarnia.pl/edycja,243624


„Dbamy o przyrodE” 
 

Wiersz B. Szelągowskiej 

 

W parku kwitną na rabatkach 

kwiatki kolorowe. 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 

stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 

jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 

Teraz patrzy, jak rodzina 

jedzie na rowerach. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

A w ogrodzie, obok parku, 

słowik cudnie śpiewa. 

To z radości – wzdłuż alei 

ktoś posadził drzewa. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

https://pl.pinterest.com/pin/198932508523847052/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/198932508523847052/


Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 

Lubi patrzeć się, jak dbają 

o przyrodę dzieci! 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 
 

  

https://pl.pinterest.com/pin/56717276536456968/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/56717276536456968/


2. Temat: Moja miejscowość, 
mój region 

 

Termin realizacji:  13-17.05.2019 R.  
 

 Rozwijać będziemy poczucie przynależności 

narodowej oraz identyfikacji ze swoim 

regionem, miastem, a także poćwiczymy 

umiejętność określania swojego miejsca 

zamieszkania; 

 Poszerzymy wiedzę o Warszawie – mieście, 

w którym mieszkamy, po przez rozmowy o jej 

historii, o ważnych i pięknych miejscach 

znajdujących się w Stolicy oraz oglądając 

zdjęcia, pocztówki, mapy i foldery z 

najbliższej okolicy; 

 Poznamy poprzez literaturę pochodzenie nazwy naszego miasta, czyli 

stolicy Polski – Warszawy i jej herbu – Syrenki; 

 Zwrócimy uwagę na piękno najbliższego otoczenia (architektury, 

krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.); 

 Zapoznamy się z polską muzyką klasyczną, między innymi Fryderyka 

Chopina; 

 Poćwiczymy umiejętności: liczenia, rozpoznawania zapisu graficznego 

liczb, figur geometrycznych, klasyfikowania i tworzenia zbiorów; 

 Porozmawiamy o uprzejmości wobec innych osób słuchając piosenki 

„Przepraszam, dziękuję” (sł. i muz. B. Forma). 

  

https://polskiedzieje.pl/dzieje-miast-polskich/herb-warszawy.html 

https://polskiedzieje.pl/dzieje-miast-polskich/herb-warszawy.html


 

„Przepraszam, dziękuję” 
(sł. i muz. B. Forma) 

 

1. Przepraszam i dziękuję, 

magiczne słowa znam  

i jeszcze słowo: proszę  

przypominam wam.  

 

Ref.: Dobre wychowanie 

to jest ważna sprawa, 

grzeczny bądź i miły, 

taka moja rada. 

2. Pamiętać zawsze musisz, 

gdy obiad smaczny jesz, 

że mlaskać nie wypada, 

dobrze o tym wiesz. 

 

Ref.: Dobre wychowanie… 

  

http://renneritalia.com/primo-renner-polska-day-programma-venerdi-20-ottobre-varsavia/ 

 

http://renneritalia.com/primo-renner-polska-day-programma-venerdi-20-ottobre-varsavia/


  

https://dzieje.pl/aktualnosci/teatr-tv-premiera-spektaklu-fryderyk-o-paryskich-

losach-chopina-10-wrzesnia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomnik_Fryderyka_Chopina_w_%C5%

81azienkach.jpg 

https://dzieje.pl/aktualnosci/teatr-tv-premiera-spektaklu-fryderyk-o-paryskich-losach-chopina-10-wrzesnia
https://dzieje.pl/aktualnosci/teatr-tv-premiera-spektaklu-fryderyk-o-paryskich-losach-chopina-10-wrzesnia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomnik_Fryderyka_Chopina_w_%C5%81azienkach.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomnik_Fryderyka_Chopina_w_%C5%81azienkach.jpg


3. Temat:  Święto rodziców  
 

Termin realizacji:  20-24.05.2019 . 

 

 Będziemy uczyć się podawać 

informacje na temat naszej rodziny 

oraz rozmawiać o ważnych 

wydarzeniach z życia rodziny. 

 Poszerzymy procesy poznawcze po 

przez obserwowanie czynności 

wykonywanych przez różne osoby z 

rodziny. 

 Opowiemy sobie o ulubionych 

zajęciach domowych poszczególnych 

członków rodziny i spróbujemy ich 

naśladować w naszych zabawach; 

 Wysłuchamy wiersza B. 

Szelągowskiej „Jesteśmy razem!” i 

pobawimy się przy piosence „Mama i 

Tato” (sł. i muz. B. Forma) 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla 

rodziców rozwijając umiejętności manualne i ucząc 

się stosowania różnych technik pracy. 

 Będziemy wzmacniać nasze więzi rodzinne i 

rozmawiać o wzajemnym okazywanie sobie uczuć; 

 Korzystając z pogody pobawimy się na 

świeżym powietrzu. 

  

https://pl.pinterest.com/pin/852095191975061363/ 

https://pl.pinterest.com/pin/93027548537433060/ 

https://pl.pinterest.com/pin/852095191975061363/
https://pl.pinterest.com/pin/93027548537433060/


(sł. i muz. B. Forma) 
 

1. Wyruszamy z mamą  

na wielką wyprawę,  

będzie czasu wiele  

na wspólną zabawę.  

 

Ref: Razem z rodzicami  

chcę poznawać świat  

i nie ważne wcale,  

że mam mało lat. 

2. Na wycieczkę tato  

zabierze mnie dzisiaj. 

i siostra Marysia. 

Ref: Razem z rodzicami….  

 

3. Czuję się 

bezpiecznie  

zawsze z 

rodzicami,  

jeśli chcesz, 

zapraszam,  

zostań dzisiaj z nami. 

Ref: Razem z rodzicami… 
  

https://www.pinterest.ca/pin/1196337388354524/ 

https://www.pintower.com/media/402861129151896250 

https://www.pintower.com/media/739857045010713348 

https://pl.pinterest.com/pin/359091770259289996/?lp=true 

https://www.pinterest.ca/pin/1196337388354524/
https://www.pintower.com/media/402861129151896250
https://www.pintower.com/media/739857045010713348
https://pl.pinterest.com/pin/359091770259289996/?lp=true


 

  

https://www.pintower.com/media/320529698479786198 

https://www.pintower.com/media/320529698479786198


4. Temat: Łąka w maju 

Termin realizacji:  27-31.05.2019r. 

 Rozwiniemy zainteresowania przyrodnicze, 

poznając wiosenną przyrodę, łąkę i jej 

mieszkańców; 

 Obserwować będziemy, w sposób 

bezpośredni, zmiany zachodzące wiosną i 

latem w przyrodzie; 

 Poznamy wybrane owady, np.: pszczoły, motyle, biedronki, żuki, mrówki; 

 Oglądać będziemy kwitnące rośliny i zwrócimy uwagę na zawarte w nich 

piękno; 

 Uwrażliwimy się na to, co nas otacza, wpajając dbałość o przyrodę, 

nieniszczenie roślin i niekrzywdzenie zwierząt; 

 Wykonamy prace plastyczne o majowej łące; 

 Poznamy wesołe piosenki i wierszyki: „Mała biedroneczka” (sł. i muz. K. 

Bożek-Gowik) i „Żuk” – Jan Brzechwa 

 Rozwiniemy nasze 

umiejętności matematyczne; 

 Wyruszymy na spacery 

i na plac zabaw, a przy okazji 

tropić będziemy i 

obserwować napotkane 

owady, ucząc się oglądania 

bez dotykania. 

  

https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824 

 

https://pl.pinterest.com/pin/514888169872175933 

https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824 

 

https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824
https://pl.pinterest.com/pin/514888169872175933
https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824


      Żuk 
       Jan Brzechwa 

 

  

https://www.greg.pl/lektury/102,694_Brzechwa-dzieciom.html 

Do biedronki przyszedł żuk, 

W okieneczko puk - puk - puk. 

 

Panieneczka widzi żuka: 

" Czego pan tu umnie szuka?" 

 

Skoczył żuk jak polny konik, 

Z galanterią zdjął melonik. 

I powiada: "Wstań, biedronko. 

Wyjdz, biedronko, przyjdz na 

słonko. 

 

Wezmę ciebie aż na łączkę 

I poproszę o twą rączkę." 

 

Oburzyła się biedronka : 

"Niech pan tutaj się nie błąka, 

Niech pan zmiata i nie lata, 

 

I zostawi lepiej mnie, 

Bo ja jestem piegowata, 

A pan - nie!" 

 

Powiedziała, co wiedziała, 

I czym prędzej odleciała, 

Poleciała, a wieczorem 

Ślub już brała - z 

muchomorem. 

 

Bo od środka aż po brzegi 

Miał wspaniałe, wielkie 

piegi. 

 

Stąd nauka 

Jest dla żuka: 

Żuk na żonę żuka szuka. 

https://www.greg.pl/lektury/102,694_Brzechwa-dzieciom.html


„Mała biedroneczka” 

(sł. i muz. K. Bożek-Gowik) 

 

1. Mała biedroneczka siedem kropek 

miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś 

przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba,  

przynieś mi kawałek chleba. 

 

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć... 

 

3. Mała biedroneczka siedem kropek 

miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.  

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś 

przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć... 

 

https://pl.pinterest.com/pin/211247038744344432/ 

https://pl.pinterest.com/pin/352477108334898785/ 

https://pl.pinterest.com/pin/482166703850775696/ 

https://pl.pinterest.com/pin/211247038744344432/
https://pl.pinterest.com/pin/352477108334898785/
https://pl.pinterest.com/pin/482166703850775696/

