
Tematy kompleksowe: 

Wielkanoc 

Zabawy badawcze i sensoryczne 

Legendy i baśnie krakowskie 

Smok czy smog jest nad Krakowem 

Jestem Polakiem i Europejczykiem 
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Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne: 

-zapoznanie dzieci zwyczajami i tradycjami świątecznymi 

-kształcenie umiejętności logicznego kojarzenia faktów 

-budzenie radości z samodzielnego przygotowania jajek wielkanocnych 

-zachęcania do kontynuowania tradycji 

-zapoznanie z pojęciem: kłos 

- kształcenie umiejętności i rozróżniania i nazywania zbóż 

-aktywizacja umysłu i ciała dziecka, mobilizacja do działania 

-ukazanie dzieciom piękna zawartego w dziełach wytworzonych przez człowieka 

-zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej, pisanej i drukowanej litery j, J 

-Wyróżnianie głoski j w nagłosie, śródgłosie 

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków 

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie baśni i legend 

-przypomnienie polskich legend i ich bohaterów 



-odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od 

realnych) 

-zachęcanie do częstego korzystania z książek, jako źródła wiedzy 

-zapoznanie z właściwościami powietrza 

-zapoznanie się ze zjawiskami smogu w mieście i przyczynami jego powstawania 

-zrozumienie zagrożeń i skutków wynikających z powstałego zjawiska smogowego 

-zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów zapobiegania zjawiska smogowego 

- rozbudzenie szacunku dla symboli narodowych 

-zapoznanie dzieci z pojęciami: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku 

-poznanie bogactwa różnych efektów fakturalnych i ozdobnych 

-poznanie litery f, F 

-kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej 

-czerpanie radości z doświadczenia i eksperymentowania 

-odkrywanie właściwości wody, drożdży, soli, octu 

-rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia 

obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów 

-poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłu: wzroku 

-rozwijanie wrażliwości węchowej 

-ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej 

-utrwalanie pojęć: dyrygent, batuta 

 

Wiersz „Jestem Polakiem” 

Jestem Polakiem i się tym szczycę, 

Że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę. 

Lubię swą flagę biało-czerwoną 

I orła w godle z piękną koroną 

 

Podoba mi się język ojczysty, 



Tatry, Podlasie i Bałtyk czysty 

oraz Kraków w którym mieszkamy 

to nasze miasto, które kochamy. 

 

Piękne są nasze polskie zwyczaje, 

strojów i tańców różne rodzaje, 

a ja w swym kraju, bardzo e to wierzę, 

zostanę kiedyś dzielnym żołnierzem. 

 

 Piosenka- „Polska” 

Polska to miasta, moje przedszkole 

parki ulice i dzieci w szkole. 

 

Ref: To także pola lasy i łąki 

        stokrotki maki, śpiewane skowronki. 

 

Polska to wioski, pachnące chlebem, 

białe obłoki płynące niebem. 

Ref: 

I jeszcze dodam, tata i mama. 

Polska to moja, Ojczyzna kochana 

Ref: 

 

 


