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Grupa VII  

Poziomki 

Tematy kompleksowe: 

1. Praca rolnika 

30.03.2020 r. - 03.04.2020 r. 

2. Wielkanoc 

06.04.2020 r. - 10.04.2020 r.  

3. Tajemnice książek 

13.04.2020 r. - 17.04.2020 r. 

4. Dbamy o naszą planetę 

20.04.2020 r. - 24.04.2020 r.  

5. Warszawskie legendy 

27.04.2020 r. - 30.04.2020 r.  

https://variart.org/work/59553/1/poziomki


1. Praca rolnika 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/223356-praca-rolnika-na-wsi 

 

Cele: 

- poznanie różnic między sianem a słomą 

- doskonalenie umiejętności szeregowania 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw 

roślin rosnących na polu 

- doskonalenia motoryki małej 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-

skutkowych 

- rozszerzenie słownika 

- doskonalenie umiejętności opisu 

- poznanie nazw i działania maszyn rolniczych  

- ekspresja twórcza 

- poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych   

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/223356-praca-rolnika-na-wsi&psig=AOvVaw17jE_5sd3s-MNzJOrPY-Cg&ust=1589018380215000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl5_uApOkCFQAAAAAdAAAAABAD


(Trojak) Zasiali górale 
sł. i muz. tradycyjne 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.polskatradycja.pl/piesni/ludowe/zasiali-gorale.html 

2. Wielkanoc 

 

https://sirvis.pl/wielkanoc-nad-serwami/ 

 

Cele: 

- zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych 

- doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi 

doświadczeniami  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.polskatradycja.pl/piesni/ludowe/zasiali-gorale.html&psig=AOvVaw3SLcr-HnR7VcJiXGx5Iuqa&ust=1589023205480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0pvOSpOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://sirvis.pl/wielkanoc-nad-serwami/&psig=AOvVaw1Z3pGgGbqMUZCBD5qw4MWp&ust=1589023321592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIih5q-TpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


- poznanie tradycji ozdabiania jaj  

- doskonalenie motoryki małej 

- utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki 

- identyfikowanie i podawanie nazw emocji 

- porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia 

Wielkanocy 

- poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych  

- doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej 

 

 

http://slowopolskie.org/polskie-tradycje-i-zwyczaje-wielkanocne/ 

Wielkanocny stół 
Ewa Skarżyńska 

 
Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych, 

lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 

a przy babie – 
mazurek w owoce przybrany. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://slowopolskie.org/polskie-tradycje-i-zwyczaje-wielkanocne/&psig=AOvVaw1qzKS6KlfRKykV_q10EsKr&ust=1589025374667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDZj_6apOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Palmy pachną jak łąka 
w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 
I my. 

Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 

Wpuśćmy wiosnę, 
Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe! 

3. Tajemnice książek 

https://www.fabianaveniselli.it/storytelling-larte-di-raccontare-storie/ 

Cele: 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych  

- kształtowanie poszanowania dla książek 

- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fabianaveniselli.it/storytelling-larte-di-raccontare-storie/&psig=AOvVaw3bcTS_tRKUlJ362DUIRHQr&ust=1589025942563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP35GdpOkCFQAAAAAdAAAAABAu


- wprowadzenie litery F, f 

- kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania 

- zapoznanie z różnymi rodzajami książek 

- rozwijanie umiejętności plastycznych 

- rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter 

- rozwijanie sprawności językowych 

 
https://www.bimbiparma.it/utilizzare-le-immagini-per-raccontare-una-storia/ 

Lubimy bajki 
muz. Tomasz Strąk, sł. Stanisław Karaszewski 

 
Oj rety, rety, co tu się dzieje, 

wszędzie są wróżki i czarodzieje. 
To nie do wiary, ja chyba śnię, 

wszystko, co zechcę, to spełnia się! 
 

Ref.: No, bo my lubimy bajki, 
wtedy, kiedy jest nam źle. 

My lubimy takie bajki, 
które dobrze kończą się. 

 
Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie, 
oto księżniczka tańcuje z księciem. 

Wróżka Kopciuszka stroi na bal, 
tylko macochy trochę mi żal. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.bimbiparma.it/utilizzare-le-immagini-per-raccontare-una-storia/&psig=AOvVaw3bcTS_tRKUlJ362DUIRHQr&ust=1589025942563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP35GdpOkCFQAAAAAdAAAAABA0


 
Ref.: No, bo my lubimy bajki... 

 
Abrakadabra, hokus–marokus, 

w czarach jest siła i mnóstwo pokus. 
Dla czarodzieja przestroga ta, 
aby nie zbudził śpiącego zła. 

 
Ref.: No, bo my lubimy bajki... 

4. Dbamy o naszą planetę 

 

http://przedszkole8.mielec.pl/miedzynarodowy-dzien-ziemi/ 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności klasyfikacji 

- pobudzanie odpowiedzialności za środowisko 

- wprowadzenie litery Z, z 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego 

- doskonalenie umiejętności segregacji śmieci 

- wprowadzenie pojęcia recyklingu 

- rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://przedszkole8.mielec.pl/miedzynarodowy-dzien-ziemi/&psig=AOvVaw28zXBdyJu54IbbAx27Nu0p&ust=1589026862927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDx8MKgpOkCFQAAAAAdAAAAABBB


- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość 

otoczenia  

- doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z 

prostych doświadczeń 

- wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska 

- doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących 

objętości 

https://astralpool.pl/jak-dbac-o-czystosc-wody-w-basenie-ogrodowym/ 

Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę? 
 

Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia? 
 

Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć 
słońca? 

 
Co by było, gdyby wycięto wszystkie drzewa? 

 
Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki? 

 
Co by było, gdyby nie było zwierząt? 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://astralpool.pl/jak-dbac-o-czystosc-wody-w-basenie-ogrodowym/&psig=AOvVaw288uUjxH0dlWpU0ft2wyId&ust=1589027825460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjJ8JCkpOkCFQAAAAAdAAAAABAF


 
https://leagueoflegends.fandom.com/pl/wiki/Emotki 

 

5. Warszawskie legendy 

 
https://muzeumwarszawy.pl/legendy-warszawskie-antologia/ 

Cele: 

- poznanie legend związanych z Warszawą 

- poszerzanie wiedzy na temat Warszawy 

- usprawnianie motoryki małej 

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała 

- poznanie znaczenia symbolu równości 

- uświadamianie wagi ruchu dla prawidłowego rozwoju organizmu 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://leagueoflegends.fandom.com/pl/wiki/Emotki&psig=AOvVaw05QNtiXB9Xl230JpkAt9z4&ust=1589028364912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi4-7empOkCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://muzeumwarszawy.pl/legendy-warszawskie-antologia/&psig=AOvVaw2KrMsnehACTJU559H1KiYB&ust=1589028660409000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiUoZunpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


- usprawnianie motoryki dużej 

- określanie wartości na zasadzie przeciwieństw 

- uspołecznianie, kształtowanie właściwych postaw moralnych 

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności płynnego mówienia 

- rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywności 

- poznanie nominałów i wartości wybranych monet 

- kształtowanie umiejętności liczenia  

https://maladaskaliacpl.blogspot.com/2016/02/syrenka-warszawska.html 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://maladaskaliacpl.blogspot.com/2016/02/syrenka-warszawska.html&psig=AOvVaw1f7ffL7SQN-WpD9Pu01gcI&ust=1589029532050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjQ_reqpOkCFQAAAAAdAAAAABAW
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