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Moja miejscowość, mój region  

2.05-6.05.2022r. 

Zadania dydaktyczne: 

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

 poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem, 

 poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości, 

 poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu), 

 kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem, 

 poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie 

pełnionych przez nie funkcji, 

 poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i 

obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych, 

 zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w 

swojej miejscowości, 



 poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: 

budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem 

klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, 

 odróżnianie druku od pisma, 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami, 

 poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określaniu masy przedmiotów, 

 poznawanie zasady działania wagi szalkowe, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

 

Piosenka ,,To tu’’ (sł. i muz. K. Gowik) 

1. Wokół mnie jest cały wielki świat. Tyle miast i wiosek, że nie zliczę. 

Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum. 

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam. I kocham go, i dobrze znam. Sąsiadka macha 

ręką w moją stronę. Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem. Firanka w 

oknie, a z okna zapach ciasta. Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z 

miasta. 

2. W moim świecie dobry każdy czas. Tu znajome kąty i zapachy. Tu mam skarby i 

zabawki, krzesło, talerz, stół. Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

Ref.: Tu jest mój dom… 

3. Może ktoś pałace chciałby mieć, a ja kocham mój rodzinny domek. Latem burze, zimą 

sanki, wiosną zapach bzu. Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu! Ref.: Tu jest mój 

dom. 



 

Moja ojczyzna  

9.05-13.05.2022r. 

Zadania dydaktyczne: 

 podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, 

 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, 

 stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp., 

 wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski, 

 wskazywanie położenia Polski na mapie Europy, 

 wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską, 

 wyjaśnianie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, 

 poznawanie nazw wybranych państw należących do UE, 

 uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o 

ważnych sprawach, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem 

klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej 

 odróżnianie druku od pisma, 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami, 

 poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, 

mokrego w mokrym, origami itp., 

 dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy 

 próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych, 

 dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 



 

 

Wiersz ,,Kim jesteś?’’ E. Stadtmüller 

 

Czy wiesz, kim jesteś? – To oczywiste! Co ci jest bliskie? – Znaki ojczyste.  

Ojczyste barwy – biało-czerwone.  

Ojczyste godło – orzeł w koronie.  

Ojczyste w hymnie mazurka dźwięki, no i stolica – miasto syrenki. 

 I jeszcze Wisła, co sobie płynie: raz po wyżynie,  

raz po równinie, i mija miasta prześliczne takie… 

 – Już wiesz, kim jesteś? – Jestem Polakiem. 

 

 

 



Łąka w maju  

16.05-20.05.2022r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i 

w różnym czasie, 

 poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie 

odgłosów z zamkniętymi oczami, 

 poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników, 

 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, 

 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt, 

 wyjaśnianie zjawiska tęczy, 

 poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek 

lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki), 

 wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody, 

 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków, 

 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, 

np. lupy, lornetki, mikroskopu, 

 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z 

części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z 

zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności 

plastycznej, 

 odróżnianie druku od pisma, 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami, 

 wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, 

prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…  

 wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych. 

 tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą, 

 wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: 

słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej. 



 

 Piosenka ,,Karuzela na łące’’ (sł. i muz. K. Gowik) 

1. Dzień radosny dziś na łące, mocno i gorąco świeci majowe słońce. 

Dobry humor się udziela, przyjechała karuzela, będzie wielki bal! 

Ref.:Na majowej łące karuzela dla biedronki, osy i dla trzmiela. I mrówka jedzie z 

chrząszczem, i żaba, i chrabąszcze, i konik polny wskoczył, i żuczek się przytoczył. A 

karuzela wiruje w koło, muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam! 

2.Kwiaty cieszą się z pogody i sukienki zakładają – to pokaz mody! Maki, chabry, 

fiołki, dzwonki. Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą! 

Ref.: Na majowej łące… 

3.Pająk nad porządkiem czuwa, a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa. Pszczoła 

miód rozdaje wszystkim, pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!  

 Ref.: Na majowej łące…  

 



Święto rodziców 

23.05-27.05.2022r. 

Zadania dydaktyczne: 

 opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, 

charakter), 

 podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, 

 opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, 

 wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom, 

 określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych, 

 przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z 

okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi, 

 aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na 

terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.), 

 wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: 

słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, 

 poczucie sprawstwa, 

 autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z 

zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności 

plastycznej, 

 odróżnianie druku od pisma, 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. 

 



 

 

Wiersz J. Koczanowskiej ,,Mama i Tata’’ 

 

Mama i Tata to świat nasz cały, ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, to dobre, 

czułe, pomocne ręce i kochające najmocniej serce.  

To są wyprawy do kraju baśni, wakacje w górach,  

nad morzem, na wsi, loty huśtawką, prawie do słońca,  

oraz cierpliwość, co nie ma końca.  

Kochana Mamo, Kochany Tato, dzisiaj dziękować 

 chcemy Wam za to, że nas kochacie, 

 że o nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

,,Projekt Woda’’ 

30.05-03.06.2022r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 tworzenie warunków do poznania ekosystemu wodnego oraz znaczenia wody dla 

rozwoju życia na ziemi, 

 poznanie niektórych przyczyn degradacji środowiska wodnego przez człowieka, 

 zachęcanie dzieci do oszczędzania wody,  

 kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody przez uświadomienie, że jest 

ona niezbędna w życiu człowieka, 



 poznawanie znaczenia wody w przyrodzie,  

 wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie,  

 zapoznanie z różnymi stanami wody(tj. zamarzanie, parowanie, ciecz) 

 zapoznanie z literaturą o tematyce przyrodniczej. 

 

 

 

Wiersz „WODA” czyli Wszystko zaczyna się w chmurach, Michał Jankowiak 

 

Mała chmurka zapłakała, 

Kropelkami świat zalała, 

Zasiliła rzeki w wodę, 

Ożywiła nam przyrodę. 

 

Dzięki wodzie wszystko żyje, 

Każdy ją na świecie pije, 

Mały kwiatek, wielkie drzewo, 

Które pnie się, aż pod niebo. 

 

Wodę, piją także dzieci, 

Taką co ze źródła leci, 

Bo by rosnąć, aby żyć, 

Trzeba czystą wodę pić. 



 


