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Grupa VII  

Poziomki 

Tematy kompleksowe: 

1. Polska to mój dom 

04.05.2020 r. - 08.05.2020 r. 

2. W krainie muzyki 

11.05.2020 r. - 15.05.2020 r.  

3. Wrażenia i uczucia 

18.05.2020 r. - 22.05.2020 r. 

4. Święto mamy i taty 

25.05.2020 r. - 29.05.2020 r.  

 

 

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


1. Polska to mój dom 
04.05.2020 r. - 08.05.2020 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1169140,ranking-mocy-instytutu-ineuropa-obronnosc.html 

 

Cele: 

- utrwalenie polskich symboli narodowych  

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej  

- zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich 

miast 

- rozbudzanie dumy z bycia Polakiem 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- ćwiczenie słuchu fonemowego 

- wprowadzenie litery J, j 

- doskonalenie uważnego słuchania  

- usprawnianie motoryki dużej 

- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych 

- dostrzeganie kształtu wśród cech przedmiotów 

- określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1169140,ranking-mocy-instytutu-ineuropa-obronnosc.html&psig=AOvVaw06J6SdIzbdsZ2o9AS-9efW&ust=1589036895924000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjq7_PFpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Podróże po Polsce 

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Jędrzej Rochecki 

 

Na dole mapy góry wysokie! 

Mrugają Tatry nam Morskim Okiem. 

Kto chciałby w wodzie stopy zamoczyć? 

Choć lodowata, widok uroczy! 

 

Ref.: Och, jaka piękna ojczyzna nasza! 

W podróż po Polsce wszystkich zaprasza! 

Wędrujcie ze mną – mówi Gagatek. 

Zwiedzimy kraj nasz, palcem po mapie. 

 

Przecina mapę nitka błękitna. 

Jak się nazywa ta rzeka? Wisła! 

Z gór nas zabierze ta rzek królowa 

do Wawelskiego Smoka z Krakowa. 

 

Ref.: Och, jaka piękna ojczyzna nasza!… 

 

Na samej górze Bałtyckie Morze. 

Roi się w morzu od dziwnych stworzeń. 

Chodźmy na spacer piaszczystą plażą, 

może się jakieś ryby pokażą? 

 

Ref.: Och, jaka piękna ojczyzna nasza!… 

 

 



2. W krainie muzyki 
11.05.2020 r. - 15.05.2020 

 

http://www.przedszkole-tiktak.pl/przedstawienie-muzyczne-16/pani-muzyka-8/ 

 

Cele: 

- poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty) 

- doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, 

klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów) 

- zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi 

- rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej 

- rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych  

- rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji 

muzycznych 

- wprowadzenie litery H, h 

- doskonalenie motoryki małej  

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej  

- doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z 

instrukcją 

- utrwalenie aspektu porządkowego liczb 

http://www.przedszkole-tiktak.pl/wp-content/uploads/2018/10/pani-muzyka.jpg


 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/balet 

 

Czasem słońce czasem deszcz 

K. Szczerbakowska-Biniszewska 

 Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi 
mieszkańcy. Codziennie świeciło słońce, wszędzie rosły nutki, a 
każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i tańczył. 
Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, 
więc w Krainie Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do czasu! 
 Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła smutna wróżka 
Kropelka. Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości, 
zrzuciła na całą krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co 
nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy byli bardzo smutni. 
Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o smutnym losie 
muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi 
wesołymi czarami złagodziła smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od 
tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a czasem pada 
deszcz. 
 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/balet&psig=AOvVaw3h_EwzC8d9Mm8mXt1-fN04&ust=1589057156872000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj6166RpekCFQAAAAAdAAAAABAQ


3. Wrażenia i uczucia 
18.05.2020 r. - 22.05.2020 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/moje-uczucia-i-emocje-konspekt/ 

 

Cele: 

- utrwalenie nazw emocji 

- doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania 
grafomotoryczne 

 
- rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu 
kilkuelementowego 

- rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych 
osób 

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie 
 
- doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych 
sytuacjach – objętość, waga, dzielenie 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/moje-uczucia-i-emocje-konspekt/&psig=AOvVaw0HBmGbYcuQUh8t4X0mhAoz&ust=1589057834575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDruvGTpekCFQAAAAAdAAAAABAD


- rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się 
na określony temat 
 
- wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

- wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej 
 
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i 
podawania ich nazw 

- rozwijanie empatii 

https://kutnorodzinne.pl/wydarzylo-sie/joga-dla-dzieci-w-kdk/ 

 

Gniew Gniewka 

Dominika Niemiec 
 

 Spytał raz Gniewko mamę, jak to bywa z gniewem, a mama 
mu odpowiedziała zwyczajnie:  
– Synku, sama nie wiem. 
– Jak to? – rozwrzeszczał się Gniewko. – Ja ci wcale nie wierzę! 
I ze złości zaraz potłukę wszystkie talerze! 
Mama cierpliwie tłumaczy:  
– Tylko spokój nas może uratować, a talerze zamiast tłuc, pomóż 
mi do szafki schować. Uspokój się, bardzo cię proszę, a tak się 
stanie być może, że twój gniew, jak się pojawił, tak zniknie, 
uśmiech ci w tym dopomoże. Czas zmienić tę minę gniewną, 
marsowy grymas zdjąć z twarzy. Niech „gniew” się schowa w twym 
imieniu, bo mi się spokój marzy. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://kutnorodzinne.pl/wydarzylo-sie/joga-dla-dzieci-w-kdk/&psig=AOvVaw3tqo-aI4JAYWUGDBiLMP-v&ust=1589059186161000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCF-4qZpekCFQAAAAAdAAAAABAS


4. Święto mamy i taty 
25.05.2020 r. - 29.05.2020 

https://mrozowicz.pl/w-podrozy-z-dzieckiem-jak-nie-bajki-to-co/ 

 

Cele: 

- doskonalenie słuchu fonematycznego 

- poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez 

kobiety 

- uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat 

- przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie 

-  doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o 

własnej rodzinie, argumentacji 

- uwrażliwienie dzieci na los innych  

- zaznajomienie dzieci z terminem "adopcja" 

- doskonalenie umiejętności przeliczania 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mrozowicz.pl/w-podrozy-z-dzieckiem-jak-nie-bajki-to-co/&psig=AOvVaw1su3NscXw7YxBZvZXgUbcG&ust=1589060646139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCP1LSepekCFQAAAAAdAAAAABAQ


https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-matki-kolorowanki-dla-mamy-laurki-dla-mamy,dzien-matki-

artykul,8215,r1p1.html 

 

Podarujmy mamie 

muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie 
 

Podarujmy mamie dziś, 
jak winogron słodkich kiść, 

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi. 
To, co dla swej mamy ma, 
każde dziecko tak jak ja, 

miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis) 
Pamiętajmy o tym, że 
tylko mama liczy się 

i możemy mieć ją w życiu tylko raz. 
Więc nie traćmy cennych chwil, 

ją kochajmy z całych sił. 
Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis) 

I choć minie wiele lat, 
choć się zmieni cały świat, 

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już. 
Żar jej ciągle w nas się tli, 
najważniejsza jesteś ty, 

nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis) 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-matki-kolorowanki-dla-mamy-laurki-dla-mamy,dzien-matki-artykul,8215,r1p1.html&psig=AOvVaw0CKTltyEEWJeM8tuKg_ttj&ust=1589061424008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiDjJ-hpekCFQAAAAAdAAAAABBi


 
https://pl.pinterest.com/pin/801570433650597802/ 

 
Wesoły tata 

Piotr Pollak 
 

Mój tata jest niepoważny, 
ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 
– Wciąż rosnę! 

On mówi: 
– Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 
zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 
tylko wciąż ciebie ubywa! 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.pinterest.com/pin/801570433650597802/&psig=AOvVaw0pRdYAF6vcgtiHTYskL7pH&ust=1589062569282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjA5sylpekCFQAAAAAdAAAAABBK


Staniesz się taki malutki, 
że w krasnoludka się zmienisz, 
będziesz się kąpać w akwarium 

i drzemać w mojej kieszeni. 
Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 
tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: 
– Dobrze, tato, 

jutro na obiad zjem wszystko. 
Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 
bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca – tatę. 
 
 

 
opracowanie: Dorota Jabłońska, Paulina Białobrzeska 


