
 

GRUPA: SMERFY ( średniaki – 4 latki) 

 

WYCHOWAWCA: MAGDALENA DYBOWSKA 

 

MIESIĄC: MAJ 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: 

 

I. Polska – moja Ojczyzna 

II. Zwierzęta na wsi 

III. Tu mieszkam 

IV. Mieszkańcy łąki 

 

 
 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA: 

 
-śpiewa poznana piosenkę 

-zna i wymienia symbole narodowe Polski 

-lepi z plasteliny różne elementy krajobrazu 

-słucha uważnie bajeczki 

-przelicza oczka na kostce i skacze wg liczby oczek 

-wskazuje dwa takie same przedmioty 

-słucha legendy o powstaniu państwa polskiego 

-słucha hymnu narodowego i przyjmuje właściwą postawę 

-zna symbole narodowe :hymn, flagę, godło 

-słucha wiersza z uwagą 

-potrafi wypowiedzieć się nt życia na wsi 

-kląska językiem- ćwicząc język 

-dobiera w pary zwierzęta  

-jest sprawne ruchowo, zwinne i szybki 

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe 

-zna przetwory z mleka 

-odgaduje zagadki smakowe 

-zna i wymienia funkcje poszczególnych pomieszczeń w domu 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa 

-jest spostrzegawcze 

-konstruuje z klocków wg własnego pomysłu 



-wymienia zwierzęta mieszkające na łące 

-rozpoznaje zwierząt poznane wcześniej 

-prowadzi obserwacje 

-tańczy do muzyki klasycznej 

-dzieli nazwy na sylaby 

-łączy kolorowe postacie z ich cieniami 

 
 

Piosenka Polska 

– słuchanie piosenki słowa i muzyka: Maria Tomaszewska (CD). 
 

Polska to jest piękny kraj, 

tu mieszkamy ty i ja. 

 Na północy morze szumi, 

na południu górują góry. 

W Polsce płynie wiele rzek, 

dużo tutaj lasów też. 

Swoje serce Polsce daj, 

bo to jest nasz ojczysty kraj 

 
 

Wiersz – Na wsi 
 

Po podwórku chodzą kurki, 

bardzo ostre ich pazurki. 

Każda w ziemi czegoś szuka, 

znaleźć ziarnko, to jest sztuka! 

 Dalej w głębi jest sadzawka, 

wokół niej zielona trawka. 

Pędzą po niej oszalałe, 

 hałaśliwe gąski białe. 

A w zagrodzie małe świnki, 

wesolutkie mają minki. 

Wciąż biegają, pochrumkują, 

widać dobrze się tu czują. 

Środkiem dumnie sunie krowa, 

na pastwisko iść gotowa. 

Bo na wieczór każdy czeka, 

żeby dała dużo mleka. 

Jeszcze w stajni stoją konie, 

gospodarze dbają o nie. 

Karmią, czyszczą i siodłają, 

leśne ścieżki objeżdżają 

Ale, najważniejszym w tym rejonie, 

nie są krowy ani konie. 

Tylko wierny piesek Burek, 



władca wiejskich podwórek! 
 

Konie i koniki – zabawa ruchowa z gimnastyką języka. 
 

Na hasło: „duże konie”, dzieci cwałują po okręgu (cwał boczny). Na hasło: „małe koniki”, 

dzieci zatrzymują się i kląskają językami. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy. Zabawę można 

przeprowadzać w ciągu tygodnia w dowolnym czasie. 

 
 

Rozmowy na łące – inscenizacja. 
 

Na zielonej łące zwierzęta mieszkały i tak rozmawiały: 

– Jestem żabka cała zielona prawie, mieszkam w pobliskim stawie. 

– Ja jestem motylkiem, co lata nad kwiatkiem przez chwilkę. 

– Pszczółki łąkę uwielbiają, nektar z kwiatków tam zbierają. 

– A w trawie ślimaczki wędrują, dużo czasu potrzebują. 

– Ja też byłam na tej łące, przyglądałam się biedronce. (gąsienica) 

– Chyba kropki pogubiłam, gdy za świerszczem goniłam. Miałam dużo, teraz mało mi 

zostało. 

– Czy owadki, czy też kwiatki, to mieszkańcy łąki koło domu Agatki 

 

Na łące - zabawa rozwijająca prawidłową artykulację. 

 
Motyl lata nad kwiatkiem, kwiatek się dziwuje. 

Pasikonik gra, żabka podskakuje, 

a mała biedronka po trawce wędruje. 
 

Dzieci za nauczycielem wyraźnie wypowiadają fragment rymowanki cicho lub głośno, szybko lub 

powoli, wesoło lub smutno. Rymowankę można zilustrować ruchem. 

 

 


