
Moja miejscowość, mój region 

2 - 6 V 2022r 

 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości 

- układanie reklam zachęcających do odwiedzenia miejscowości, regionu 

- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, 

ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu) 

- zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski 

- poznanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużej miejscowości 

utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości  

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej 

obserwacji 

- instrumentacja wierszy, opowiadań 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

 
 

 

Wiersz Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

 



 
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jeszcze-piekniejsza-warszawa/1j2ew4j 

 

 

Moja ojczyzna  

9 V 2022r -  13 V 2022 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 

 poznawanie historii powstania Warszawy 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 rozwijanie aktywności twórczej 

 porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary 

 poznawanie miary płynów 

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 zapoznanie z wyglądem mapy Polski 

 zapoznanie z nazwami państw należących do UE 

 zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków 

 zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem 

 utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu 

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej 

 poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych 

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jeszcze-piekniejsza-warszawa/1j2ew4j


 wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał 

Wiersz Ewy Stadtmüller Kim jesteś?

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste! 

 

Co ci jest bliskie? 

− Znaki ojczyste. 

 

Ojczyste barwy 

− biało – czerwone. 

 

Ojczyste godło 

− orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

− mazurka dźwięki, 

no i stolica 

− miasto syrenki 

I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 

raz na wyżynie, 

raz na równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie… 

 

− Już wiesz, kim jesteś? 

− Jestem Polakiem.

 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/09/mala-polka.jpg 

 

Łąka w maju 

16 - 20 V 2022r 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną 

- rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt - mieszkańców łąki 

- poznanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego 

- rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące 

-  poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników 

- utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki 

- utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt 

- wzbogacanie roślin zielnych 



- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń wiadomości na temat zjawisk 

atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny 

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i 

ćwiczeniach ruchowych 

- słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych 

zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

 

 
Piosenka Wiosna na łące Jolanta Kucharczyk

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące!

 
 http://zsstaw.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=2072 

 

 

 



 
 

 

 Święto rodziców 

23 V 2022r – 27 V 2022r 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 
 

 uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich 

świąt 

 rozwijanie mowy 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności 

  zachęcanie do sprawiania przyjemności innym 

  zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami 

 ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza 

 rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych 

 zapoznanie z rolą matki w rodzinie 

 rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej 

 wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca 

 wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci 

 zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami 

 

Tango dla mamy -  

Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi. 

Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny. 

Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać, 

budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać. 

 

Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie, 

jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat. 

Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy, 

nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź. 

 

II. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa 

i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa. 

Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia: 



stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci. 

 

Ref.: Kochana mamo… 

 

 

III. Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie, 

teraz przyszedł czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie. 

Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem 

i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://previews.123rf.com/images/studiolaut/studiolaut1604/studiolaut160400080/55629642-la-f%C3%AAte-des-

m%C3%A8res.jpg 
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