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TEMATYKA: 

1. POLSKA – MOJA OJCZYZNA 

2. WIOSNA NA WSI 

3. ZNAM RÓŻNE ZAWODY 

4. MOJE PODWÓRKO 

5. MOI KOCHANI RODZICE 

 

 

Zamierzenia  – dydaktyczno - wychowawcze: 

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz 

kraj to Polska; 

 Poznanie godła – symbolu narodowego. 

 Budzenie przywiązania do swojego kraju; 

 Poznanie flagi – symbolu narodowego; 

 Kształtowanie przynależności do rodziny; 

 Podawanie nazwy swojej miejscowości; 

 Doskonalenie umiejętności liczenia; 



 Zabawy figurami geometrycznymi; 

 Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy 

ciała; 

 Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa; 

 Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; 

 Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi; 

 Reagowanie na umówione sygnały; 

 Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody; 

 Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury; 

 Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych; 

 Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych; 

 Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych; 

 Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczud; 

 Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania; 

 Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem; 

 Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii; 

 Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem; 

 Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek; 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie; 

 Rozpoznawanie nastrojów muzycznych; 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę; 

 Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec; 

 Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka; 

 Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie 

przeciwieostw; 

 Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców; 

 Podawanie nazw członków rodziny; 

 Ukazanie codziennych obowiązków domowych; 

 Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach; 

 Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działao; 

 Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich. 

 



 

            Wierszyk do nauki 
 „Dla mamy” 

Ze wszystkich kwiatów świata, 
chciałabym zerwad słooce. 

I dad je potem tobie, złociste i gorące. 
Słoneczko jest daleko, 

 ale się nie martw mamo! 
Narysowałam drugie… jest prawie takie samo! 

Teraz cię wycałuję jak mogę najgoręcej 
Bo tak cię kocham bardzo,  
że już nie można więcej! 

 

                 Uczymy się piosenki: 
„Serduszka dwa” 

Kiedy pada deszcz, 
gdy zły humor mam, 

z mamą śpiewam coś, 
co bardzo dobrze znam. 

 
Ref:  Serduszka dwa, to ty i ja, 

walczyka zataoczymy, 
uśmiechnij się, 
bo kocham Cię, 

dziś razem się bawimy. 
 

Kiedy smutno jest, 
gdy jest mamie źle, 
chcę pocieszyd ją 

I wtedy śpiewam jej. 
 

Ref:  Serduszka dwa, to ty i ja... 
 


