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Tydzień 1 -  Moja rodzina (05.11-09.11.2018) 

1. Rodzina – największy skarb 

2. Mama, tata, siostra, brat 

3. Jestem bezpieczny z moją rodziną 

4. Moja rodzina i ja 

5. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie 

Cele: 

 wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną 

 rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 kształtowanie poczucia rytmu 

 poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 rozwijanie empatii wobec członków rodziny 

 kształtowanie pojęcia para 

 poszerzanie słownictwa czynnego 

 rozwijanie wyobraźni twórczej 

 rozwijanie świadomości własnego ciała 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 zachęcanie do wypowiadania się na dany temat 

 realizacja programu „Chronimy Dzieci” – Wiem, jak się czuję cz. I i II 

 

 

Piosenki i wierszyki 

Piosenka „Moja rodzina” 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... 

 

 

Zabawa paluszkowa „Rodzina paluszków” autor nieznany 

Ten pierwszy to dziadziuś, a obok – babusia. 

Największy to tatuś, a przy nim mamusia. 

To jest dziecinka mała, a to – moja rączka cała. 

 

 

Źródło pl.dreamstime.com 
 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz_dOK1pzeAhXBjiwKHUbDAS8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=Rp9jvDkM_h0&psig=AOvVaw0JIzwKLFk4qO8caW5a56kD&ust=1540387761301533


Wiersz B. Szelągowskiej „Moja rodzina i ja” 

Mama i tata, i jeszcze ja! 

Babcia i dziadek, chomiki dwa! 

Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy 

i się wzajemnie bardzo kochamy. 

I nikt nikomu nie przypomina, 

że najważniejsza w życiu rodzina! 

 

 

Wiersz S. Jachowicza „Dobry braciszek” 

Brat: Siostrzyczko! 

Na dwoje jabłuszko rozkroję, 

Połowę Ci dam. 

Siostra: Znam twoje serduszko, 

Lecz małe jabłuszko zjedz, braciszku, sam. 

Brat: O, tego nie zrobię, Ja muszę dać tobie... 

Piękny byłby brat! 

Cóż by powiedziano, 

Gdyby też wiedziano, 

Żem sam jabłko zjadł? 

 

 
 
 

284 × 160 
 

 

 

Źródło: pl.dreamstime.com 
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Tydzień 2 – Mój dom (13.11-16.11.2018) 

1. Każdy ma swój dom 

2. Pies – przyjaciel domu 

3. Zabawy figurami geometrycznymi 

4. Moje mieszkanie 

5. W mojej rodzinie 

Cele: 

 rozwijanie mowy i myślenia 

 posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 

 wzbogacanie słownictwa 

 rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych 

 rozwijanie intuicji geometrycznej 

 rozwijanie spostrzegania wzrokowego 

 poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu 

 wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa związane z rodziną 

 realizacja programu „Chronimy Dzieci” – Znam bezpieczne zasady cz. I i II 

Piosenki i wierszyki 

Piosenka: „Przyjaciel” 

Mam małego psa, 

Mops na imię ma. 

Ma swój kocyk, ma miseczkę 

i niegrzeczny jest troszeczkę. 

Ref.: Przyjaciela mam, 

przyjaciela mam, 

chodzę z nim na spacer i nie jestem sam. 

2.  Kiedy prószy śnieg, 

kiedy pada deszcz, 

w parku miło czas spędzamy, 

po alejkach wciąż biegamy. 

Ref.: Przyjaciela mam… 

3.  Kiedy jest mi źle, 

leży obok mnie, 



a gdy kończy się zabawa, 

to w głęboki sen zapada. Ref.: Przyjaciela mam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dinoanimals.pl 

 

 

Wiersz B. Forma Moja rodzina. 

Moja rodzina to ja, mama, tata. 

Mam też siostrę Alę i młodszego brata. 

Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 

a braciszek mały, skończył latka dwa. 

Wspólne zabawy, wspólne spacery. 

Zimą na narty, latem na rowery. 

Czas wolny zawsze razem spędzamy, 

bardzo się mocno wszyscy kochamy. 

 

 

Piosenka „Ojciec Wirgiliusz” 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. 

Hejże, dzieci, hejże, ha, hejże, ha, hejże, ha, 

róbcie wszystko to co ja, to co ja. 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2014/05/Mops_5.jpg&imgrefurl=http://dinoanimals.pl/zwierzeta/mops/attachment/mops-2/&docid=NZc9q5fwmKgGZM&tbnid=1TLLzb5-q4IKAM:&vet=12ahUKEwj40by015zeAhWrh6YKHfULDho4ZBAzKEEwQXoECAEQQg..i&w=588&h=391&bih=577&biw=1301&q=mops&ved=2ahUKEwj40by015zeAhWrh6YKHfULDho4ZBAzKEEwQXoECAEQQg&iact=mrc&uact=8


 
https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0 

 

 

Piosenka „Make a circle” 

Time to make a circle. 

Make a circle, big, big, big. 

Small small small. 

Big big big. 

Make a circle, small small small. 

Hello hello hello. 

Make a circle, round and round. 

Round and round. Round and round. 

Make a circle , round and round. 

Hello hello hello. 

Make a circle, up up up. 

Down down down. 

Up up up. 

Make a circle, down down down. 

Now sit down. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNttya2JzeAhUGDSwKHWwuADMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0&psig=AOvVaw21QdqPwjQyOmygq_3wJPql&ust=1540388386143408


Tydzień 3 – Mam prawa i obowiązki (19.11-23.11.2018) 

1. Mam prawa i obowiązki 

2. Lubię pomagać 

3. Robimy porządki 

4. Ilustrujemy nasze obowiązki 

5. Prawa dziecka – ważna sprawa 

 

Cele: 

 rozwijanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków 

 poznawanie i utrwalanie praw i obowiązków dzieci 

 rozwijanie koncentracji uwagi 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 kształtowanie poczucia rytmu 

 rozwijanie empatii 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

 określanie przedmiotów w przestrzeni 

 rozwijanie sprawności manualnych 

 rozszerzenie doświadczeń sensorycznych 

 rozwijanie wypowiedzi słownych 

 wzmocnienie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie 

 przekazanie dzieciom wiedzy i rozwijanie umiejętności rozpoznawania, 

nazywania i wyrażania emocji 

 realizacja programu „Chronimy Dzieci” – Dobry i zły dotyk oraz Moje ciało 

należy do mnie 

 

Piosenki i wierszyki 

„Nie chcę cię znać” (muzyka popularna) 

Nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać. 

Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj. 

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. (bis)  



 

https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M 

 

„Lubię pomagać” B. Forma 

1. Składam ubrania, ustawiam buty 

i z rodzicami robię zakupy. 

Ref.: Chociaż jestem mały, 

o porządek dbam, 

zabawki w pokoju 

zawsze sprzątam sam. (2 x) 

2. W pracach domowych pomagam mamie, 

a to niełatwe przecież zadanie. 

Ref.: Chociaż jestem mały… 

3. Wychodzę chętnie, zimą czy latem, 

na spacer z pieskiem i starszym bratem. 

Ref.: Chociaż jestem mały... 

 

Tekst wiersza („Świerszczyk” 3/2005, na podstawie Konwencji o Prawach 

Dziecka). 

Mały człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. 

Na samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś młodą ludzką istotą. 

Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia. 

Mama i tata, w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o ciebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFu_PJ25zeAhUIFCwKHR92BcwQjRx6BAgBEAU&url=http://muzyka.teledyski.info/index.html?text=Unikat+-+Nie+chce+Ci%C4%99+zna%C4%87&strona=1&file=yout-utf8&name=eplik&dalej=Szukaj&psig=AOvVaw0QFwkjGgTc4-jgYdt7dEzP&ust=1540389280112105


Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu tak jak roślina wspiąć się ku słońcu. 

Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą, możesz oboje kochać tak samo. 

Nikt nie ma prawa, starszy czy młody, czytać twych listów bez twojej zgody. 

Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać. 

Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki. 

Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem. 

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy. Możesz 

się uczyć i bez wytchnienia rozwijać talent i uzdolnienia. 

By nikt tych praw łamać się nie ważył, Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży. 

 

Źródło: www.wiedza.rodziceprzyszłości.pl 

 

 

 



Tydzień 4 – Moje zdrowie i bezpieczeństwo (26.11-30.11.2018) 

1. Bezpiecznie na rowerze 

2. W zdrowym ciele zdrowy duch 

3. Dzień Pluszowego Misia 

4. Mydło wszystko umyje 

5. Wiem, jak dbać o swoje zdrowie 

Cele: 

 wdrażanie do dbania o własne zdrowie 

 utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112 

 rozwijanie koncentracji uwagi 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 rozwijanie słuchu muzycznego 

 propagowanie zdrowego żywienia 

 rozwijanie umiejętności liczenia 

 rozwijanie umiejętności szeregowania 

 rozwijanie umiejętności samoobsługowych 

 rozwijanie postawy prozdrowotnej 

 propagowanie zdrowego stylu życia 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

 rozwijanie mowy 

 rozwijanie zdolności manualnych 

 utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie 

 realizacja programu „Chronimy dzieci” – Tajemnice dobre i złe oraz 

Trudne sytuacje. Gdzie szukać pomocy? 

Piosenki i wierszyki 

Gimnastyka – fajna sprawa (melodia popularna) 

Gimnastyka – fajna sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

skok do przodu, w górę skok. 



Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty, 

głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, usta, nos. 

Źródło: https://es.123rf.com/photo_41629966_los-niños-y-niñas-haciendo-

ejercicios-de-gimnasia.html 
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„Tańczymy labada” 

Tańczymy labada, labada, labada, 

tańczymy labada, małego walczyka, hej! 

tańczą go harcerze i małe zuchy też. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4 

 

 

Piosenka „W zdrowym ciele zdrowy duch” B. Forma 

1. Dbam o swoje zdrowie, 

jeżdżę na rowerze, 

lubię też wyprawy z tatą na skuterze. 

Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch –  zapamiętaj sobie, 

dnia każdego dbaj o siebie, dobrze radzę tobie.  (2 x) 

2. Rano gimnastyka, 

mleko na śniadanie, 

a warzywa często jem 

na drugie danie. 

Ref.: W zdrowym ciele… 

3. Mam też zdrowe zęby, 

dokładnie je myję, 

zawsze mam też czyste uszy, 

włosy, szyję. 

Ref.: W zdrowym ciele… 

 

„Stary Abraham” (melodia popularna) 

Stary Abraham miał siedmiu synów, 

siedmiu synów miał stary Abraham 

A oni siedli i nic nie jedli, 

tylko śpiewali sobie tak: jedna ręka… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4


Wiersz M. Witewskiej  

„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”  

Chomik Pucuś dba o zdrowie, teraz o tym wam opowie: 

zjada jabłko i marchewkę, groszek, gruszkę, kalarepkę. 

Bo w owocach i warzywach samo zdrowie się ukrywa. 

Przed jedzeniem łapki myje, szklankę mleka rano pije. 

I dentysty się nie boi. Nie ma czego, mili moi! 

 

„Owocowy rap” 

Gruszka, malina, śliwka, brzoskwinia 

tak ta piosenka się zaczyna 

morela, kiwi i jabłka dwa 

zaśpiewaj z nami jesienny rap. 

Ref. Owocowy rap smaczny i zdrowy 

owocowy rap śpiewam i gram 

owocowy rap doda urody 

owocowy rap jesienny rap. 

 
Źródło: www.portaloswiatowy.pl 

 

 

Opracowała: Magdalena Grochowska 
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