
MAJ W GRUPIE STARSZAKÓW 
 

TEMATY KOMPLEKSOWE 
 
1. Polska moja Ojczyzna 
2. Kosmiczne podróże 
3. Muzyka wokół nas 
4. Moja Rodzina 
 
„Prawda czy fałsz”  
Jeżeli zdanie jest prawdziwe dzieci pokazują lizak z buzią uśmiechniętą.  
Jeżeli zdanie jest fałszywe, dzieci podnoszą lizak z buzią smutną.  
- Przez Warszawę przepływa Wisła.  
- Herbem Warszawy jest złota rybka.  
- Syrenka Warszawska trzyma tarczę i miecz.  
- W Warszawie jest Wawel.  
- W Warszawie jest Zamek Królewski.  
- Warszawa jest stolicą Polski.  
- Warszawa leży nad rzeką Odrą. 
 
Biało-czerwony quiz” -   
Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci odpowiadają na nie. Przykładowe pytania:  
- Jak wygląda flaga Polski?  
- Jak nazywa się nasz kraj?  
- Wymień trzy symbole narodowe?  
- Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski?  
- Jak nazywa się obecna stolica Polski?  
- Wymień trzech sławnych Polaków.  
- Wymień trzy rzeczy, które można zobaczyć w Warszawie.  
- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?  
- Kim był Fryderyk Chopin?  
- Zaśpiewaj pierwszą zwrotkę hymnu Polski.  
- Czego szukali Lech, Czech i Rus? 
 
„Nieznana planeta” – opowieść ruchowa  
Dzisiaj wybierzemy się w daleką podróż. Polecimy na nieznaną planetę. do podróży musimy 
przygotować się. Zakładamy kosmiczny skafander, buty i rękawice (dzieci naśladują zakładanie 
wszystkich elementów garderoby). na głowę zakładamy kosmiczny hełm. Wsiadamy do rakiety i 
zaczynamy odliczanie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 start. Szybko wznosimy się do góry (dzieci mówią 
„szyszyszyszy”). Mijamy statki kosmiczne, pozdrawiamy innych kosmonautów (dzieci machają ręką). 
Lądujemy na nieznanej planecie. Ostrożnie wysiadamy z rakiety. Przeskakujemy po kamieniach (dzieci 
naśladują skoki), podrzucamy do góry złoty pył. Widzimy kolorowe ptaki, zaczynamy latać razem z 
nimi. Jesteśmy zmęczeni, odpoczywamy zamykając na chwilę oczy. Otwieramy oczy i widzimy, że ktoś 
idzie w naszą stronę. to mały stworek podobny do pluszowego misia. Wita się z nami (dzieci witają się 
z kolegami) i mówi, ze chce polecieć z nami na Ziemię. Szybko biegniemy z nim do rakiety, odliczamy 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 start i już za chwilę lądujemy na Ziemi. Co możemy pokazać naszemu 
gościowi i czego możemy go nauczyć? (dzieci podają propozycje zabaw i wspólnie bawią się). 
 
 



Zagadki: 
 
 Jest on ozdobą nocnego nieba, więc, gdy się ściemnia szukać go trzeba.  
Czasem okrągły jest, czasem znika, to znów przybiera kształt rogalika.                     (księżyc) 
 
Co to za pojazd szybki i duży, który do lotów kosmicznych służy?  
Może pojazdem tym któreś z dzieci w podróż na Księżyc kiedyś poleci.                    (rakieta) 
 
W dzień widać na nim chmury i słońce, a nocą Księżyc i gwiazdy lśniące.  
Na nim samolot drogę swą znaczy, podnosisz głowę, by je zobaczyć.                        (niebo)  
Nocą na niebie są ich tysiące, w dzień widać tylko najbliższą – Słońce.  
Mały i Wielki Wóz z nich się składa. Pomyśl życzenie, gdy któraś spada!                 (gwiazdy) 
 
 Ono nam ciepło na Ziemi daje i dzięki niemu dzień jasny wstaje.  
Na złoty kolor opala skórę, albo się chowa za dużą chmurę.                                       (słońce)  
 
Są we wszechświecie porozrzucane, te wokół Słońca najbardziej znane.  
Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy, czy ktoś na innych mieszka, nie wiemy.     (planety) 
 
 
„Instrumenty muzyczne” – słuchanie opowiadania  
Każdy z nas może usłyszeć różne dźwięki. Mogą to być odgłosy natury: szum wiatru, morza, śpiew 
ptaków, głosy zwierząt. Mogą to też być odgłosy ulicy: pędzące samochody, motocykle, tramwaje. 
Czasami słyszymy muzykę w telewizji lub radio. Słyszymy też głosy innych ludzi. Wszystkie te dźwięki 
to drżenie powietrza. Instrumenty muzyczne działają właśnie na tej zasadzie. Te instrumenty, w 
których drga naprężona struna, to instrumenty strunowe, takie jak: harfa, gitara, skrzypce, 
wiolonczela. Natomiast te, w których drga wdmuchiwane do rurki powietrze – to instrumenty dęte: 
flet prosty, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka. Osoby grające na instrumentach muzycznych to 
muzycy. Muzycy mogą grać w zespołach muzycznych lub w orkiestrze symfonicznej. Koncertów 
orkiestry symfonicznej możemy słuchać w filharmonii. 
 
„Jaki to instrument” – zagadki rysunkowe.  
Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne, nazywają je, dzielą ich nazwy na 
sylaby i głoski. Pod ilustracjami umieszczają kartoniki z nazwami instrumentów. 
 
Co to za instrument? – zagadki muzyczne.  
Dzieci słuchają nagrań różnych instrumentów, nazywają je, wskazują odpowiednie instrumenty na 
ilustracjach.  
 
Kapslowe rytmy. Dzieci otrzymują po dwa kapsle. Uderzają nimi o siebie wystukując wymyślone przez 
siebie rytmy. Jedno z dzieci proponuje rytm, a pozostałe powtarzają go.  
 
Muzyczne spinacze. Dzieci tworzą dźwięki poruszając metalowym kubkiem, w którym znajdują się 
spinacze. 
  
Muzykalne klucze. Dzieci tworzą muzykę z wykorzystaniem pęków kluczy.  
 
Grochem o ścianę. Do plastikowej miski dzieci wsypują wysuszony groch. Poruszają miską w prawo, w 
lewo. Turlający się groch wydaje dźwięki. 
 
 
 



„Moja mama”  
 
Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie.  
Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie.  
Moja mama lubi skakać przez kałuże,  
kiedy z nieba lecą krople deszczu duże.  
Moja mama lubi, rano kiedy wstanie,  
zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie.  
Moja lubi śpiewać różne kołysanki,  
o gwiazdach na niebie i o kocie Hanki.  
A moja mamusia jest bardzo kochana,  
przytula mnie czule wieczorem i z rana.  
Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają.  
Uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają.  
Więc my dzisiaj razem życzenia składamy.  
Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy. 
 
 
„Moja mama i mój tata” 
 
Kto do przedszkola mnie zaprowadzi?  
Kto na wszystko coś zawsze poradzi?  
Kto upiecze tort na urodziny?  
Z kim najlepiej się razem bawimy?  
Kto opowie bajkę zanim zasnę?  
To mama, to mama, no jasne!  
 
Bo moja mama najlepsza jest przecież i kocham ją bardzo, najbardziej na świecie,  
pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje, przy mamie świat cały pięknieje.  
 
Kto na sanki zimą mnie zabierze?  
Kto mnie uczy jeździć na rowerze?  
Z kim gram w piłkę i lepię bałwana?  
Kto ma siłę wziąć mnie na barana?  
Kto przeczyta książkę zanim zasnę?  
To tata, to tata, no jasne!  
 
Bo mój tata najlepszy jest przecież i kocham go bardzo, najbardziej na świecie,  
pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje, przy tacie świat cały pięknieje.  
 
Z kim pojechać chcę latem nad morze?  
Kto zawiązać buciki pomoże?  
Komu mogę opowiedzieć wszystko?  
I najlepiej, gdy jest zawsze blisko?  
Z kim obejrzę bajkę zanim zasnę?  
I z mamą, i z tatą, no jasne! 
 
Bo moi rodzice najlepsi są przecież i kocham ich bardzo, najbardziej na świecie, 
gdy mama się śmieje i tata się śmieje, to wokół świat cały pięknieje. 


