
 



 

 - wzmacniały więź uczuciową z rodziną,  
- rozwijały koncentrację uwagi,  
- rozwijały umiejętności wypowiadania się na określony temat  
- kształtowały poczucie rytmu,  
- poznawały instrument perkusyjny – kołatkę,  
- rozwijały umiejętności wokalne,  
- rozwijały empatię wobec członków rodziny  
- kształtowały pojęcie para,  
- poszerzały słownictwo czynne  
- rozwijały pamięć,  
- rozwijały świadomość własnego ciała,  
- rozwijały sprawność manualną  
- rozwijały przywiązanie do tradycji i wartości rodzinnych,  
- będą zachęcane do wypowiadania się na dany temat,  

 
 

 



 Moja rodzina (sł. i muz. B. Forma)  
1. Kiedy jest mi smutno,  
mama mnie pocieszy,  
mocno mnie przytuli,  
nigdzie się nie spieszy.  
Ref.: Mama, tata, siostra, brat  
to jest mój rodzinny świat.  
Teraz chcę powiedzieć wam:  
dobrze, że rodzinę mam.  
2. Z siostrą albo z bratem często się bawimy,  
rower, piłka, rolki – bardzo to lubimy.  
Ref.: Mama, tata...  
3. Z tatą porozmawiać mogę dnia każdego,  
jest mym przyjacielem i dobrym kolegą.  
Ref.: Mama, tata...  
 
 

- rozwijały mowę,  

- posługiwały się liczebnikami porządkowymi,  



- wzbogacały słownictwo  
- rozwijały poczucie rytmu,  
- rozwijały umiejętności wokalne  
- rozwijały intuicję geometryczną,  
- rozwijały spostrzeganie wzrokowe  
- rozwijały mowę i myślenie,  
- poznawały wybrane urządzenia elektryczne dostępne w domu  
- wzbogacały słownictwo czynne (o słowa związane z rodziną).  

 

Stanisław Jachowicz „Chory Kotek” 

Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, 

I przyszedł kot doktór: „Jak się masz koteczku!” 

„Źle barǳo…”i łapkę wyciągnął do niego. 

Wziął za puls pan doktór poważnie chorego, 

I ǳiwy mu śpiewa: „zanadto się jadło, 

Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło; 

Źle barǳo… gorączka! źle barǳo koteczku! 

Oj długo ty, długo poleżysz w łóżeczku, 

I nic jeść nie bęǳiesz, kleiczek i basta: 

Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta! 

„A myszki nie można? zapyta koteczek, 

Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?” 

„Broń Boże! pĳawki i dieta ścisła! 

Od tego pomyślność w leczeniu zawisła.” 

I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki Nietknięte, 

Z daleka pachniały mu myszki. 

Patrzcie, jak złe łakomstwo! kotek przebrał miarę; 

Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę: 

Tak się i z wami, ǳiateczki, stać może; 

Od łakomstwa strzeż was Boże! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/ThexCSx/prawa-dziecka-42848098 

-potrafiły określić stany emocjonalne innych osób,  

- podawały właściwy sposób zachowania się w sytuacji trudnej  

- poznawały dokument określający prawa dziecka  
- poznawały nowe techniki plastyczne  
- rozwijały sprawność fizyczną  

- wypowiadały się na temat praw a także obowiązków  
- tworzyły wspólnie pracę plastyczną dotycząc praw i obowiązków  
- odtwarzały prezentowane rytmy  
- zapoznawały się z prawami i obowiązkami,  
- utrwalały nazwy figur geometrycznych  



- wzbogacały swoje doświadczenia plastyczne. 

 

 

Marcin Brykczyński “O prawach dziecka” 

 

Niech się wreszcie każdy dowie  

I rozpowie w świecie całym 

 Że dziecko to także człowiek  

Tyle że jest mały.  

Dlatego ludzie uczeni  

Którym za to należą się brawa  

Chcąc wielu dzieci los odmienić 

 Stworzyli dla was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta  

 

próbujcie dobrze zapamiętać:  

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego  

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi  

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać  

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.  

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 

 Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania  

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 

 A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 Tak się w wiersze poukładały 

 Prawa dla dzieci na całym świecie 

 Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. 

 



W tym tygodniu dzieci będą: 
- dostrzegało konsekwencję niewłaściwego ubierania się w 
stosunku do warunków pogodowych  
- rozwijało kompetencje społeczne- uwrażliwianie na potrzeby 
chorych  
- poszerzało doświadczenia plastyczne, rozwijało kreatywność i 
pomysłowość  
- poznawało numer alarmowy 112  
- poznawało przedmioty służące do utrzymywania czystości  
- poznawało czynniki warunkujące zdrowie  
- rozwijało ogólną sprawność ruchową  
-poznawało osoby niosące pomoc w różnych dolegliwościach  
- rozwijało umiejętności wokalne  
- poznawało sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia  
- rozumiało niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą zabawą  
- zapoznawało się z zasadami zdrowego odżywiania  

 
 

Fikający  zuch gimnastyczna 

Miś i Margolcia 

Gimnastykuj się codziennie, 
zobacz jakie to przyjemne. 
Ref. W zdrowym ciele 

zdrowy zuch, 
pokaż jaki z ciebie zuch ! 



Raz przysiady, raz podskoki, 
ręce w górę lub na boki 
Ref. W zdrowym ciele… 

Mocne nogi plecy proste, 
 raz fikołek, a raz mostek. 
Ref. W zdrowym ciele… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele główne:  

Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych 

na obrazkach, 
Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć, 
Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie, 
Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, 
Dzielenie się swoimi przeżyciami, 
Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje. 
Uczestniczenie w zabawach ruchowych 
Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. 
Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. 
 

 

 



 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fagatalacheta%2Fbuzki-
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 „Stefek Burczymucha”- M.Konopnicka  

 

O większego trudno zucha,  

Jak był Stefek Burczymucha… 

– Ja nikogo się nie boję!  

Choćby niedźwiedź… to dostoję!  

Wilki? Ja ich całą zgraję  

Pozabĳam i pokraję!  

Te hieny, te lamparty  

To są dla mnie czyste żarty! 

 A pantery i tygrysy  

Na sztyk wezmę u swej spisy!  

Lew!… Cóż lew jest? – kociak duży!  

Naczytałem się podróży!  

I znam tego jegomości,  

Co zły tylko, kiedy pości.  

Szakal, wilk?… Straszna nowina!  

To jest tylko większa psina!…  

(Brysia mĳam zaś z daleka,  

Bo nie lubię, gdy kto szczeka!) 

Komu zechcę, to dam radę! 

Zaraz na ocean jadę,  

I nie będę Stefkiem chyba,  

Jak nie chwycę wieloryba!  

– I tak przez dzień boży cały  

Zuch nasz trąbi swe pochwały. 

 Aż raz usnął gdzieś na sianie…  

Wtem się budzi niespodzianie,  

Patrzy, a tu jakieś zwierzę  

Do śniadania mu się bierze.  

Jak nie zerwie się na nogi,  

Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi 

– Pędzi, jakby chart ze smyczy…  

– Tygrys, tato! Tygrys! – krzyczy.  

– Tygrys?… ojciec się zapyta.  

– Ach, lew może!…  

miał kopyta Straszne! T 

rzy czy cztery nogi,  

Paszczę taką! Przytem rogi…  

– Gdzież to było?  

– Tam, na sianie,  

Właśnie porwał mi śniadanie…  

Idzie ojciec, służba cała,  

Patrzą… a tu myszka mała,  

Polna myszka siedzi sobie 

 I ząbkami serek skrobie!… 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fagatalacheta%2Fbuzki-emocje%2F&psig=AOvVaw3D61Wz_g2gygCAWvQNP5vs&ust=1638346856701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOj3o-bTv_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fagatalacheta%2Fbuzki-emocje%2F&psig=AOvVaw3D61Wz_g2gygCAWvQNP5vs&ust=1638346856701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOj3o-bTv_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fagatalacheta%2Fbuzki-emocje%2F&psig=AOvVaw3D61Wz_g2gygCAWvQNP5vs&ust=1638346856701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOj3o-bTv_QCFQAAAAAdAAAAABAD


 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.krasta.pl%2Fproduct-pol-69462-Ksiazeczka-Stefek-Burczymucha.html&psig=AOvVaw2M9-Y-

UsRFUdBb2iJHdYOK&ust=1638347778692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPj4qanXv_QCFQAAAAAdAAAAABBD 

 

 

Opracowała: Karolina Bartnicka 
 

 


