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Polska, mój dom 

 
Zadania: 

Dowiemy się,  jakie są polskie symbole narodowe oraz co to oznacza, że należy 

je szanować 

Stojąc na baczność, wysłuchamy polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, 

zrobimy małą flagę i godło, poszukamy symboli narodowych w okolicach 

przedszkola i poznamy słowo „patriota”.  

Poznamy informacje o Warszawie – stolicy Polski.  

Posłuchamy legendy Wars i Sawa, poznamy herb Warszawy  

Podczas zabaw umuzykalniających będziemy próbować śpiewać w różny 

sposób: ciszej, głośniej, wolniej, szybciej, cienkim głosikiem, grubym głosem.  

 

 

 



 

 

Muzyka jest 

wszędzie 

 
Zadania: 

Będziemy słuchać wiersza 

„Deszczowa muzyka”-  J. 

Kulmowej 

Poznamy też różne instrumenty: fortepian, skrzypce, trąbkę, bęben, 

harfę, trójkąt oraz ich cechy.   

Spróbujemy naśladować ich dźwięki oraz ruchy 

wykonywane przez muzyka podczas gry.  

Będziemy bawić się w orkiestrę – dzieci będą się 

starały uważnie obserwować „dyrygenta” i to, 

jak porusza batutą, dzięki temu nauczymy się 

współpracy i współdziałania, a także 

koncentracji uwagi.   

Będziemy odgadywać dźwięki i brać udział w różnych 

zabawach z zasłoniętymi oczami, 

kształtujących umiejętność 

odróżniania 

dźwięków, 

wrażliwość 

słuchową i 

rozwijających 

koncentrację 

uwagi.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Łąka wiosną 



 
 Zadania: 

 Przeczytamy wiersz E. Stadtmüller „Zielone żabki”     

 Obejrzymy zdjęcia i ilustracje łąki i kwitnących  roślin, zwrócimy uwagę na 

zawarte w nich piękno  oraz poznamy rośliny łąkowe i nazwy wybranych 

kwiatów.  

 Policzymy owady, kwiaty na łące będziemy uczyli się klasyfikowania 

przedmiotów według kilku cech. 

Pobawimy się w łąkowy koncert na 

zajęciach muzycznych na podstawie 

piosenki „Koncert” (sł. i muz. J. 

Kucharczyk).  

Dowiemy się, gdzie mieszkają 

pszczoły, skąd się bierze miód i 

spróbujemy jak smakuje oraz 

wykonamy ciekawą pracę plastyczną.  

Dowiemy się, tóre ptaki nazywaja się 

wędrowcami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto rodziców 



 
Zadania: 

Będziemy uczyć się podawać informacje na temat naszej rodziny oraz 

rozmawiać o ważnych wydarzeniach z życia rodziny.  

Wysłuchamy i nauczymy się 

wiersza R. Pisarskiego Laurka.  

Zaśpiewamy i Pobawimy się 

przy piosenkach o naszych 

Rodzicach  

Wykonamy ciekawe prace 

plastyczne dla rodziców 

rozwijając umiejętności 

manualne i ucząc się 

stosowania różnych technik 

pracy.  

 

 

 

 

 

Wiersz „Laurka” R. Pisarski  

 

Wymaluję na laurce Czerwone serduszko,  

Ptaka co ma złote piórka I kwiaty w dzbanuszku. 

Żyj mamusiu moja miła  

Sto lat albo dłużej!  

Bądź wesoła i szczęśliwa,  

Zdrowie niech ci służy.  

 


