
 

 

 

 

 

TEMATYKA: 

1. Moja rodzina 

2. Mój dom 

3. Moje prawa i obowiązki 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

 

 Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne: 

 rozwijanie mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom, 

 utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur, poznawanie cech trójkąta, 

 rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania 

 poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,  

 dostrzeganie i kontynuowanie rytmu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,  

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 wyrabianie poczucia świadomości ruchu, utrwalenie kroku poloneza, 

 rozwijanie sprawności manualnych, wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych, 

 poznawanie właściwości magnetycznych magnesu, budzenie zainteresowania przyrodą 

nieożywioną, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne, 

 rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie szybkości i zwinności, 

 poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych, utrwalanie 

nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu. 

 poznawanie zwyczajów kotów i psów,  

 przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, poznawanie materiałów, które przewodzą 

ciepło, 

 zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, utrwalanie poznanych praw 

dziecka, uświadamianie dzieciom ich praw, 

 zachęcanie do zdrowego stylu życia, zachęcanie do dbania o czystość, 

 zachęcanie do wykonywania prostych potraw, przestrzeganie zasad higieny podczas 

wykonywania kanapek, 

 uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu, 

 uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, 

 zachęcanie do dbania o zęby. 

 

 



 

Wiersz: 

 

 

 

 

 

 

„ Mam prawo do”     Jarosław Poloczek 

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia. 

Mam prawo do miłości, radości, tworzenia. 

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 

Mam prawo do gniewu i złego nastroju. 

To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 

Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. 

Chcę się bawić w piaskownicy, 

dom zbudować dla dżdżownicy. 

Z kolegami w piłkę grać 

i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody, 

stać na deszczu dla ochłody 

Chcę na łące zrywać kwiaty 

i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule, 

i się z mamą pieścić czule. 

Chcę by mi czytano bajkę, 

o kocie, co palił fajkę. 

Chcę też domek mieć na drzewie, 

i co jeszcze chcę mieć nie wiem. 

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć: 

Prawo do godnego życia, 

Bez wojen, głodu i bicia, 

Bez strachu, smutku i łez. 

Cześć!!!                           
 

 

 

 

 



 

 

 

 

MALUJĘ WIELKI DOM 

 

1. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony. 

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja! 

 

Ref: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk. 

Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu. 

 

2.  Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami. 

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja! 

 

3.  Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka. 

Babcia koszyków grzybów ma, a w ogródku: mama i ja! 

 

4.  Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki. 

Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja! 

 

 


