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1. Termin 

realizacji: 02-06.04.2018r. 
 

 

 Poznamy Panią Krowę i wyjaśnimy znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi 

oraz dowiemy się jakie produkty spożywcze pochodzą od krowy 

 Obejrzymy zdjęcia zwierząt dorosłych i młodych z wiejskiego podwórka, 

oraz pobawimy się przy piosence „Na podwórku” (sł. i muz. B. Forma) 

 Poznamy warunki życia zwierząt na wsi, nazwiemy ich domy, sposoby 

poruszania się i odżywiania 

 Przeczytamy opowiadanie „Czwórka jest chora” i urządzimy ogród Czwórki, 

na zajęciach matematycznych w Ogrodach Liczbowych Willego 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne o wiejskich zwierzętach rozwijając 

umiejętności manualne i ucząc się stosowania różnych technik pracy 

 Realizując przedszkolny program „Literka w krainie baśni” przeczytamy 

baśń J. i W. Grimm „Domek w lesie”, zwracając uwagę na to, że dobro i 

życzliwość w postępowaniu człowieka odnosić się muszą do wszystkich 

żyjących istot na tej ziemi 

 Pobawimy się w rozpoznawanie odgłosów zwierząt po polsku i po angielsku 

przy piosence: „What Do You Hear?” - Animal Song – Super Simple Songs 

 

 

 

 

 

WIOSNA NA WSI 



 

Piosenka „Na podwórku” (sł. i muz. B. 

Forma)  

I. Na podwórku mieszka kaczka,  
bardzo głodna nieboraczka.  
Krzyczą kury i indyczki,  
kogut, gęsi i perliczki.  

Wszyscy pusto w brzuchach mają,  
gospodarza wciąż wzywają.  
Gdzie się podział pan gospodarz?  
Kiedy nam śniadanie poda?  

 

https://4vector.com/i/free-vector-cartoon-farm-01-vector_094178_1.jpg 

 

Ref.: Wtem gospodarz się pojawia,  
daje karmę, sypnie ziarna.  
Do poideł wodę wlewa.  
Czy wam jeszcze czegoś trzeba? 

 
https://i.ytimg.com/vi/aZuKZecKrZ4/maxresdefault.jpg 

 

 

II. Konik z worka skubie siano,  

trawę woli cielak z mamą,  

pani koza z koźlątkami  

oraz owca z jagniętami.  

Brzuszki wszyscy napełnili.  

Jedząc, trochę się zmęczyli.  

Kwoka z dziećmi odpoczywa,  

w chłodnym miejscu się ukrywa 

https://4vector.com/i/free-vector-cartoon-farm-01-vector_094178_1.jpg
https://i.ytimg.com/vi/aZuKZecKrZ4/maxresdefault.jpg


What Do You Hear? 

CD: Super Simple Songs – Animals; muz.: Super Simple Learning; śpiew: L. Frederick, S. 

Lomonaco, D. Thagard, T. Yoder 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 

 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a dog, dog, dog, dog, dog.  

I hear a dog. 

 

 

 

http://www.disneyimage.com/_/rsrc/1384722540082/Puppy-Dog-Clip-Art/dog-

cartoon_46999.png?height=400&width=400&height=320&width=320 

 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a cat, cat, cat, cat, cat. 

I hear a cat. 

 

https://www.necoichi.co.jp/files/topics/3580_ext_06_0.jpg 

 

Listen. Listen. What do you hear?  

I hear a duck, duck, duck, duck, duck. 

I hear a duck. 

https://st2.depositphotos.com/1763191/7134/v/950/depositphotos_71344819-stock-illustration-a-duck.jpg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc
http://www.disneyimage.com/_/rsrc/1384722540082/Puppy-Dog-Clip-Art/dog-cartoon_46999.png?height=400&width=400&height=320&width=320
http://www.disneyimage.com/_/rsrc/1384722540082/Puppy-Dog-Clip-Art/dog-cartoon_46999.png?height=400&width=400&height=320&width=320
https://www.necoichi.co.jp/files/topics/3580_ext_06_0.jpg
https://st2.depositphotos.com/1763191/7134/v/950/depositphotos_71344819-stock-illustration-a-duck.jpg


 

 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a rooster, rooster, 

rooster, rooster, rooster. 

I hear a rooster. 

 

 

 

http://s2.manifo.com/usr/a/a74b/4f/manager/kogut.jpg 

 

 

Listen. Listen. What do you hear?   

I hear a pig, pig, pig, pig, pig. 

I hear a pig. 

 

http://s175.photobucket.com/user/matias_hwk/media/rysunki/swinka.gif.html 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear an elephant, elephant, elephant, elephant, 

elephant. 

I hear an elephant. 

 

 

 
http://www.wyklejanka.pl/65-186-thickbox/slo.jpg 

 

  

http://www.wyklejanka.pl/65-186-thickbox/slo.jpg


2.  

Termin realizacji: 09-13.04.2018r. 

 

 W tym tygodniu zwrócimy uwagę na przyrodę wokół nas i konieczność 

dbania o nią 

 Porozmawiamy o przyrodzie pięknej i zniszczonej na podstawie zdjęć i 

wiersza S. Karaszewskiego „Śmieciu, precz” 

 Będziemy wpajać dbałości o przyrodę, np. poprzez nieniszczenie roślin, 

niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników czy klombów z kwiatami 

 Pobawimy się w ogrodników i posiejemy z różnych nasion własne roślinki 

 Przy piosence „Bez ptaszków i żab” K. Bożek-Gowik zastanowimy się jakby 

wyglądałby świat bez tych i innych pożytecznych dla nas zwierząt 

 Porozmawiamy o niezaśmiecaniu środowiska, wrzucaniu śmieci do kosza, 

segregowaniu odpadów 

 Dowiemy się w jakim celu segreguje się śmieci i co można zrobić z 

odzyskanych ze śmieci papierów i tworzyw sztucznych 

 Wykonamy prace plastyczne z surowców wtórnych takich jak plastikowe 

nakrętki po butelkach, gazety, tektury itp. rozwijając naszą kreatywność 

 Razem z motylami udamy się z wizytą do Czwórki w Ogrodach Liczbowych 

Willego i trochę się tam pobawimy rozwijając umiejętności liczenia i 

myślenia matematycznego oraz porozmawiamy o czterech porach roku 

 

 

OCHRONA 

PRZYRODY 



 

Wiersz S. Karaszewskiego „Śmieciu, precz”  

 

Kiedy rano słońce świeci,  

Wybiegają na dwór dzieci.  

Miotły, szczotki w 

rękach mają,  

Bo podwórko 

zamiatają!  

Tu papierek od 

cukierka,  

Tam po soku jest 

butelka, 

Ówdzie puszka po 

napoju  

http://www.sp10siedlce.edu.pl/

sort.jpg 

 

I pudełko. Może 

twoje?  

Żyć nie można w 

bałaganie,  

Więc się bierzmy 

za sprzątanie.  

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/sprzatanie-swiata.jpg 

 

Zmykaj, śmieciu, do śmietnika.  

http://www.sp10siedlce.edu.pl/sort.jpg
http://www.sp10siedlce.edu.pl/sort.jpg
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/sprzatanie-swiata.jpg


Bałaganie, brudzie, znikaj. 

 

Piosenka: „Bez ptaszków i żab”, K. Bożek-Gowik 

I. Gdy nadchodzi wiosny czas,  

rozśpiewany cały las,  

bo na każdym drzewie ptak,  

a pod drzewem dziesięć żab.  

Hałasują: ćwir, ćwir, ćwir,  

hałasują: rech, rech, rech,  

http://hel.univ.gda.pl/images/dymowka.jpg 

gdyby tak nie było ich,  

milczałby zielony mech. 

 

Ref.: Jaki byłby ten nasz świat  

bez wróbelków i bez żab?  

Jaki byłby rano świt,  

gdyby nam nie ćwierkał nikt,  

nie kumkał nikt. 

 

II. Jakiż inny byłby dzień!  

Tylko słońce, tylko cień,  

auta szum i burzy grzmot,  

samolotu głośny lot  

i spieszący ludzi tłum,  

wiejącego wiatru śmiech  

https://st2.depositphotos.com/2847438/7574/v/950/depositphotos_75748459-stock-illustration-

drawing-frog-and-mosquitos.jpg 

http://hel.univ.gda.pl/images/dymowka.jpg
https://st2.depositphotos.com/2847438/7574/v/950/depositphotos_75748459-stock-illustration-drawing-frog-and-mosquitos.jpg
https://st2.depositphotos.com/2847438/7574/v/950/depositphotos_75748459-stock-illustration-drawing-frog-and-mosquitos.jpg


W ŚWIECIE TEATRU 

i żadnego ćwir, ćwir, ćwir,  

i żadnego rech, rech, rech.  

 

 

3.  

 

Termin realizacji: 16-20.2018r. 

 
 

 W oparciu o wiersz A. Świrszczyńskiej „Zabawa w żaby i bociany” 

będziemy wcielać się w różne role podczas teatrzyku 

 Obejrzymy zdjęcia różnych masek i będziemy próbowali odgadnąć do 

kogo mogą one należeć 

 Pobawimy się przy piosence „Tak się bawimy” wykonując ćwiczenia 

mimiczne 

 Za pomocą różnych materiałów ozdobimy stroje dla króla i królowej 

 Będziemy składać w całość pocięte obrazki króla i królowej, ćwicząc przy 

tym analizę i syntezę wzrokową 

 Wysłuchamy opowiadania „Frączek Jaskiniowiec” 

 Będziemy układać sylwety krasnoludków z klocków w kształcie figur 

geometrycznych 

 Przeczytamy bajkę i urządzimy ogród Piątki na zajęciach 

matematycznych w Ogrodach Liczbowych Willego 

 

 

 

 



 

 

 

Utwór „Zabawa w żaby i bociany” A. Świrszczyńska 

 

Idzie żabka na spacerek , 

gdzie słoneczko i 

wiaterek. 

Skacze żabka – skik, skik, 

skik! 

Nie dorówna żabce nikt. 

 

Idzie bocian na spacerek,  

gdzie słoneczko i 

wiaterek. 

 
http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/obraz_maly/dzieci_teatr.jpg 

 

 

Mówi bocian: kle, kle, kle! 

Wszystkie żabki złapać chcę! 

 

Siostro żabko, kto to chodzi? 

 

To pan bocian w trawie brodzi. 

 

Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! 

Nie zobaczy bocian nic! 

 

Próżno bocian żabek szuka, 

Próżno długim dziobem stuka. 

 

 

 

 

 

 

Choć tu żabek cały tłum,  

nic nie znajdziesz - kum, kum, 

kum! 

 

 

Tu słyszałem gdzieś kumkanie,  

tutaj bocian was dostanie. 

 

 

Choć tu żabek cały tłum,  

nic nie znajdziesz - kum, kum, 

kum! 

 

 

Nic nie znajdę. To ci los! 

http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/obraz_maly/dzieci_teatr.jpg


BEZPIECZNE ULICE 

Ze zmartwienia zwieszam nos. Kle, kle, kle! 
http://www.sylwester.follownet.pl/grafika/maski_dla_dzieci_1.jpg 

 

 

 

 

 

4. 

Termin realizacji: 23-27.04.2018r. 
 
 

 W tym tygodniu poznamy wybrane środki transportu: lądowego, wodnego, 

powietrznego 

 Wysłuchamy wiersza W. Fabera „Ruch uliczny”. Na jego podstawie 

poznamy znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz pasów 

 W kąciku klocków zbudujemy garaże dla wybranych pojazdów 

 Wysłuchamy i nauczymy się piosenki „Bezpieczne przejście” 

 Porozmawiamy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w 

miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy 

 Będziemy ćwiczyć analizę i syntezę wzrokową składając w całość obrazki 

samochodów pociętych na 2-4 elementy 

 Pobawimy się w ogrodach liczbowych Willego przeliczając samochody i 

garaże w zakresie 5 

 Wysłuchamy opowiadania G. Kasdepke „Własne cztery kółka” 

 Będziemy rozwiązywać zagadki o środkach lokomocji 

 
 

 

http://www.sylwester.follownet.pl/grafika/maski_dla_dzieci_1.jpg


 

 

 

 

Wiersz 

W.Faber "Ruch uliczny" 

 

 

Czasem na ulicy 

nazbyt rozpychają się pojazdy.  

Auto ściga się z tramwajem, 

aż zmęczony tramwaj staje.  

Na przystanku tchu mu brakło,  

gdy wyprzedził wielki traktor.  

Połykają koła drogę, 

traktor chciałby minąć rower,  

a autobus wyminęło 

małe auto osobowe. 

Jeszcze prędzej pędzi motor,  

pcha się, chlapie wokół błoto!  

Ale stop! Tu jest skrzyżowanie!  

Każdy pojazd tu na chwilę stanie. 

Pan policjant daje znak na migi,  

że nie pora teraz na wyścigi! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gminarzgow.pl/img1/1462189

759_bezpieczny-przedszkolak.jpg 

 

Piosenka "Bezpieczne przejście"  

    I. Zielone światło nad drogą świeci 
    na drugą stronę zaprasza dzieci. 
 
Ref. Przechodź po pasach na drugą stronę, 
kiedy się pali światło zielne. 
 
     
 
 
 

https://www.maluchity.pl/uploads/products/product/DOD060.jpg 
 
II. Czerwone światło widać z daleka, 
    Co to oznacza? Stop! Proszę czekać! 
 
 
Ref. Kiedy się pali światło czerwone, w miejscu stoimy 

 

http://www.gminarzgow.pl/img1/1462189759_bezpieczny-przedszkolak.jpg
http://www.gminarzgow.pl/img1/1462189759_bezpieczny-przedszkolak.jpg
https://www.maluchity.pl/uploads/products/product/DOD060.jpg


na drugą stronę nie przechodzimy. 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

http://sp3cieszyn.pl/osiagniecia/2013_2014/4_6/BRD/bezp.gif 

opracowała M. Lubaczewska 

http://sp3cieszyn.pl/osiagniecia/2013_2014/4_6/BRD/bezp.gif

