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1. Temat: Polska, mój dom 
Termin realizacji: 

30.04-11.05.2018r. 
 

 Na podstawie rymowanki z naszych książek, wiersza A. Karcz „Domek” 

oraz różnych zdjęć dowiemy się czym jest dom dla ludzi i dla zwierząt. 

 Tworzyć będziemy domki z figur geometrycznych. 

 Przeprowadzimy zajęcia w formie zabaw teatralnych – inscenizowanych, w 

oparciu o teksty legend o powstaniu Państwa Polskiego i jego godła– Orła 

Białego oraz o „Warsie i Sawie” czyli o powstaniu Warszawy – dzisiejszej 

Stolicy Polski. 

 Utrwalimy liczbę 5 oraz urządzimy ogród Szóstki na zajęciach 

matematycznych w „Ogrodach Liczbowych Willego”. 

 Posłuchamy hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”, (sł. Józef Wybicki 

muz. oparta na motywach 

ludowego mazura). 

 Rozwijać będziemy poczucie 

przynależności narodowej po 

przez naukę rozpoznawania 

naszych symboli 

narodowych: flagi, godła, 

hymnu oraz podawanie 

nazwy kraju, w którym 

mieszkamy, jego stolicy i 

głównej rzeki.  

 Zrobimy flagę Polski. 

 Posłuchamy piosenki pt.: „Tu mieszkam” (sł. E. Jarząbek, muz. K. 

Żesławski), obejrzymy zdjęcia i porozmawiamy o naszym mięście i ważnych 

miejscach znajdujących się w Warszawie i Polsce. 

 Pospacerujemy w okolicach naszego przedszkola oraz pobawimy się na 

przedszkolnym placu zabaw. 

 Utrwalać będziemy nawyk dbałości o estetykę wyglądu, zakładania ubrań na 

właściwą stronę, butów na właściwą nogę, prawidłowego zapinania guzików 

itp.  

https://www.tapeciarnia.pl/edycja,243624 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazur_(taniec)
https://www.tapeciarnia.pl/edycja,243624


Domek 
Agnieszka Karcz 

 
Mały domek daszek ma, 
a na daszku ptaszki dwa 
Duże okna, z przodu 
drzwi, 
a przed domem schody 
trzy 
Obok domku buda psa, 
który długi ogon ma 
Wokół domku stary płot, 
a na płocie czarny kot. 
 

Rymowanka 
z książki „Kolorowy Start 3-latek”, cz.2, wyd. MAC 

Ślimak mieszka w muszli,  

w kupce liści – jeż.  

Myszka mieszka w norce,  

bocian w gnieździe. Wiesz?  

Pszczółka mieszka w ulu,  

w budzie mieszka pies.  

Każdy ma swój domek.  

Jaki ty masz? Wiesz? 

https://pl.pinterest.com/pin/143833781823
780314/ 

https://pl.pinterest.com/pin/309059593148291037/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/198932508523847052/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/309059593148291037/
https://pl.pinterest.com/pin/198932508523847052/


Piosenka „Tu mieszkam” 
(sł. E. Jarząbek, muz. K. Żesławski) 

I. To jest moje miasto, zna historii wiele.  

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje. 

Ref.: Kocham moje miasto,  

miasteczko czy wieś.  

Legendami swymi słynie.  

Czy je poznać chcesz?  

II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję  

moich sławnych przodków piękne obyczaje.  

Ref.: Kocham moje miasto…  

Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,  

będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.  

Ref.: Kocham swoje miasto…  

http://renneritalia.com/primo-renner-polska-day-programma-venerdi-20-ottobre-varsavia/ 

 

https://polskiedzieje.pl/dzieje-miast-polskich/herb-warszawy.html 

http://renneritalia.com/primo-renner-polska-day-programma-venerdi-20-ottobre-varsavia/
https://polskiedzieje.pl/dzieje-miast-polskich/herb-warszawy.html


 

 

 

 

 

 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

Hymn Polski 
(sł. Józef Wybicki, muz. autor melodii, opartej na motywach ludowego mazura pozostaje 

nieznany.) 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  
Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz... 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz... 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz... 

  

http://wegorzewo.wm.pl/476960,Spiewaj-hymn-poprawnie-pamietaj-o-szacunku-do-flagi.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazur_(taniec)
http://wegorzewo.wm.pl/476960,Spiewaj-hymn-poprawnie-pamietaj-o-szacunku-do-flagi.html


2. Temat:  
te ŁĄKA wg 

Termin realizacji: c14.05 - 18.05.2018r.l 

Poznamy wiosenną przyrodę, łąkę i jej mieszkańców:  

 Przeczytamy wiersz E. Stadtmüller „Zielone żabki”. 

 Obejrzymy zdjęcia i ilustracje łąki i kwitnących roślin, zwrócimy uwagę na 

zawarte w nich piękno oraz poznamy rośliny łąkowe i nazwy wybranych 

kwiatów. 

 Wyruszymy na spacery na łąkę koło 

przedszkola i na plac zabaw, a przy okazji tropić 

będziemy motyle i poobserwujemy napotkane owady, 

ucząc się oglądania bez dotykania. 

 Dowiemy się jakie jest znaczenie barwy 

ochronnej w życiu zwierząt na podstawie historyjek 

obrazkowych, które będziemy układać we właściwej 

kolejności. 

 Policzymy owady na łące na zajęciach matematycznych w Ogrodach 

Liczbowych Willego utrwalając liczbę 6 i umiejętność klasyfikowania 

przedmiotów według kilku cech. 

 Pobawimy się w łąkowy koncert na zajęciach muzycznych na podstawie 

piosenki „Koncert” (sł. i muz. J. Kucharczyk). 

 Dowiemy się, gdzie mieszkają pszczoły, skąd się bierze miód i spróbujemy 

jak smakuje oraz wykonamy ciekawą pracę plastyczną. 

 

  
https://pl.pinterest.com/pin/507921664219208481/ 

https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824 

 

https://pl.pinterest.com/pin/514888169872175933 

https://pl.pinterest.com/pin/507921664219208481/
https://pl.pinterest.com/pin/419890365240579824
https://pl.pinterest.com/pin/514888169872175933


Wiersz: „Zielone żabki” 
E. Stadtmüller 

Zielone żabki  

nad zielonym stawem  

urządziły sobie  

zieloną zabawę.  

W zielone się listki  

ślicznie wystroiły  

i w zielonej trawie  

walczyka tańczyły.  

A kiedy pod wieczór  

były już zmęczone,  

to z pasikonikiem  

zagrały w… zielone. 

Piosenka: „Koncert” 

(sł. i muz. J. Kucharczyk) 

I. Żabka żabce zakumkała  

na zielonej łące,  

że za chwilę się rozpocznie,  

pierwszy żabi koncert.  

Ref.: Kum, kuma, kuma,  

rech, rechu, rech,  

ile tu żabek zielonych jest?  

Kum, kuma, kuma,  

rech, rechu, rech,  

wszędzie tu słychać żabi 

śpiew. (bis) 

II. Skaczą żabki i w zielone  

bawią się wesoło,  

rechotają i kumkają,  

wszędzie słychać wkoło.  

Ref.: Kum, kuma, kuma... 
https://pl.pinterest.com/pin/13933080067201201/ 

https://pl.pinterest.com/pin/473440979557414650/ 

https://pl.pinterest.com/pin/13933080067201201/
https://pl.pinterest.com/pin/473440979557414650/


3. Temat: Ś ę  

Termin realizacji:  

 

 Będziemy uczyć się podawać 

informacje na temat naszej rodziny 

oraz rozmawiać o ważnych 

wydarzeniach z życia rodziny. 

 Wysłuchamy i nauczymy się 

wiersza R. Pisarskiego Laurka. 

 Pobawimy się przy piosenkach Uściski dla mamy, 

Tulipany  oraz Dla mamusi i Tatusia rozwijając umiejętności 

wokalne. 

 Przeczytamy opowiadanie o Siódemce i urządzimy ogród Siódemki, na 

zajęciach matematycznych w Ogrodach Liczbowych Willego. 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców rozwijając umiejętności 

manualne i ucząc się stosowania różnych technik pracy. 

 Korzystając z pogody pobawimy się na świeżym powietrzu. 

 

 

  

https://pl.pinterest.com/pin/151152131217004955/ 

https://pl.pinterest.com/pin/1776

10779027265910/ 

https://pl.pinterest.com/pin/862369028619014799/ 

https://pl.pinterest.com/pin/341851427945978059/ 

https://pl.pinterest.com/pin/151152131217004955/
https://pl.pinterest.com/pin/177610779027265910/
https://pl.pinterest.com/pin/177610779027265910/
https://pl.pinterest.com/pin/862369028619014799/
https://pl.pinterest.com/pin/341851427945978059/


Wiersz „Laurka” 

R. Pisarski 

Wymaluję na laurce 

Czerwone serduszko, 

Ptaka co ma złote piórka 

I kwiaty w dzbanuszku. 

 

 

 

Żyj mamusiu moja miła 

Sto lat albo dłużej! 

Bądź wesoła i szczęśliwa, 

Zdrowie niech ci służy. 
  

https://pl.pinterest.com/pin/514325219923279133/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/355573333060816843/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/460070918156743684/ 

https://pl.pinterest.com/pin/428545720776067523/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/514325219923279133/
https://pl.pinterest.com/pin/355573333060816843/
https://pl.pinterest.com/pin/460070918156743684/
https://pl.pinterest.com/pin/428545720776067523/


  

https://pl.pinterest.com/pin/432416001712949426/ 

https://pl.pinterest.com/pin/397090892125954376/ 

https://pl.pinterest.com/pin/574068283740687936/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/432416001712949426/ 

https://pl.pinterest.com/pin/432416001712949426/
https://pl.pinterest.com/pin/397090892125954376/
https://pl.pinterest.com/pin/574068283740687936/
https://pl.pinterest.com/pin/432416001712949426/


4. Temat: Święto dzieci  

Termin realizacji: W28.05  01.06.2018 r. T 
 

 W tym tygodniu będziemy uczyć się 

podawać informacje o sobie  

 Nauczymy się określać swoje cechy 

fizyczne a także poznawać cechy innych 

osób: płeć, wiek, kolor oczu 

 Wysłuchamy wiersza I. Suchorzewskiej 

„Chwalipięta” 

 Przy piosence „Co kto lubi” 

porozmawiamy o swoich ulubionych 

zabawach i zajęciach 

 

 Razem z misiami, lalkami i 

zabawkami udamy się z wizytą do 

Siódemki w Ogrodach Liczbowych 

Willego. Będziemy rozwijać 

umiejętności liczenia i myślenia 

matematycznego oraz poznamy siedem 

dni tygodnia 

 Spędzimy także wesoło czas 

bawiąc się na podwórku i spacerując w 

okolicy przedszkola 

  

https://pl.pinterest.com/pin/437130707555859060/ 

https://pl.pinterest.com/pin/531706299730259903/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/437130707555859060/
https://pl.pinterest.com/pin/531706299730259903/


Chwalipięta”  
Irena Suchorzewska  

- Patrzcie! 

Mam sukienkę w prążki, 

granatowe piękne wstążki... 

A wy nie! 

Mam pierścionek i korale, 

aż pięć miśków i dwie lale... 

A wy nie! 

Mam akwarium i chomika, 

i zegarek, który cyka... 

A wy nie! 

I mam jeszcze szklane, nowe 

kulki różnokolorowe... 

A wy nie! 

Tak się chwali, 

tak się chlubi 

(Nikt w przedszkolu 

Jej nie lubi). 

Tak się chwali, 

jak najęta! 

Czemu? Bo jest 

chwalipięta. 

A wy nie??  

https://pl.pinterest.com/pin/22940279323883903/ 

https://pl.pinterest.com/pin/159033430563637110/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/22940279323883903/
https://pl.pinterest.com/pin/159033430563637110/


 

 
https://pl.pinterest.com/pin/56717276536456968/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/431149364301407388/ 

 
Opracowała: Izabela Świder 

 

https://pl.pinterest.com/pin/56717276536456968/
https://pl.pinterest.com/pin/431149364301407388/

