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TEMATYKA: 

 
 

 WIOSNA NA ŁĄCE 

 NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA 

 POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY 

 UPOMINKI DLA MAMY I TATY 

 DZIEŃ ŻYRAFY 

 POZNAJEMY MIASTA W POLSCE - SANDOMIERZ 

 



 

CELE GŁÓWNE: 

 zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną; 

 zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną; 

 zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną; 

 przygotowywanie do nauki czytania; zabawa w czytanie;  

 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu; 

 zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby, pszczoły, mrówki i motyla; 

 zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku; 

 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku; 

 rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi; 

 zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci; 

 określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka; 

 poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku; 

 podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się; 

 zapoznanie z etapami powstawania chleba; 

 przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów; 

 uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi; 

 zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości; 

 zapoznanie z działaniem magnesu; 

 uczestniczenie w zabawie twórczej; 

 rozwijanie pamięci słuchowej; 

 rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej; 

 kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności; 

 rozwijanie percepcji wzrokowej; 

 rysowanie do wysłuchanego tekstu; rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 



 

 usprawnianie narządów artykulacyjnych; rozwijanie mowy; 

 aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; rozwijanie sprawności fizycznej; 

 kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej; 

 przygotowywanie upominków z okazji Dnia Mamy i Taty; 

 uczestniczenie w zajęciach z okazji Dnia Żyrafy; poznawanie najważniejszych informacji 

dotyczących żyrafy; 

 Sandomierz - poznawanie tradycji, kultury oraz zabytków miasta; 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH: 

 w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

 matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 

 osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się; 

 w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

 

 

 



 

PIOSENKA: 

TANGO DLA MAMY 

 (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło) 

 

I. 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. 

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. 

 

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

potem przyjdzie 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. 

 

Ref.: Kochana mamo… 

 



 

WIERSZ: 

PODWÓRKOWA AWANTURA 

 

Kura gdacze, kaczka kwacze – 

goni kurę mokrą raczej. 

Gęś też syczy, kogut pieje. 

Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 

Ryczy krowa, świnia kwiczy, 

a indyk się rozindyczył. 

Kot mysz goni, głośno miauczy. 

– Dość awantur! Już wystarczy! 

Tak pies Burek głośno szczeka... 

i już słychać go z daleka. 

Koza meczy: 

– Mee, mee, mee... 

Czego psisko mądrzy się? 

Dla ochłody – wiadro wody 

poleją na głowy, brody! 

Wyszły z mody awantury! 

– A sio, gęsi, a sio, kury! 

Powiedziała, co wiedziała, 

białą brodą pokiwała, 

pochyliła nisko rogi. 

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! 

Awantura się skończyła, 

bo ta koza groźna była. 



 

RYMOWANKA: 

TATA I MAMA 

 

Tata jeździ na skuterze, 

mama lubi w piłkę grać. 

Tata mi ubrania pierze, 

mama tańczy hopsasa. 

 

Tata rower zreperuje, 

napompuje koła dwa. 

Mama bluzkę wyprasuje 

i zaśpiewa la, la, la. 

 

Z tatą wspinam się pod górę, 

trzepię dywan i maluję. 

Z mamą kroję makarony 

i obszywam z nią zasłony. 

 

Z tatą zawsze jest wesoło, 

mama ciągle tuli mnie. 

Z rodzicami jest najlepiej, 

o tym każde dziecko wie. 


