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Opis zaję̨ wychowawczych, dydaktycznych i opiekunczych 

✗ Integracja grupy ( zabawy w kole, wykonywanie zadan w parach, wspolna 

zabawa w kącikach tematycznych). 

✗ Czynności higieniczne i samoobsługowe( Mycie rąk zgodne z zasadami 

Głownego Inspektoratu Sanitarnego, samodzielnoś̨ spozywania posiłkow) 

✗ Wdrazanie bezpiecznych zachowan podczas zabaw w sali i w ogrodzie 

przedszkolnym. 

✗ Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenki „ Rodzinka na 102”

✗ Osłuchanie się z muzyką oraz tekstem Mazurka Dąbrowskiego. 

✗ Rozwijanie pamięci  zapamiętanie treści wiersza pt: ”Barwy Ojczyste, „ Moja rodzina?”

✗ Poszerzenie słownika o termin:  Patriota, Patriotyzm.

✗ Kształtowanie umiejętności rozpoznania symboli narodowych. 

✗ Budowanie prostych wypowiedzi w ramach tematu : Moja rodzina – moj dom. 

✗ Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowo słuchowej w oparciu o Metodę 

Dobrego Startu 

✗ Zapoznanie dzieci z budynkiem Urzędu Miasta Gdynia w ramach projektu „Poznajemy Gdynie” 

✗ Zapoznanie z zasadami Savoir  vivre W ramach projektu: Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i 
dobrych nawyków realizacja tematu: Jestem damą, jestem dzentelmenem.

✗ Powtorzenie pojęcia : Para na podstawie piosenki „ Dwa malutkie misie”, 

✗ Powtorzenie pojęcia  zbiór. 



Temat kompleksowy: Polska moim domem.

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my zyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 
Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwycięzą mamy. 

Marsz, marsz Dąbrowski…

Wiersz : „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwien.

Czerwien to miłoś̨

biel   serce czyste...

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.



Temat Kompleksowy: Moja rodzina  Moj dom

Piosenka :   „Rodzinka na 102”     

sł Jacek Hilchen, muz . Ewa Jakubowska

Babcia, dziadek, mama, tata, siostra oraz ja!

Babcia opowiada bajki,

Dziadek dym wypuszcza z fajki,

mama obiad nam gotuje,

tata meble reperuje.

Siostra na pianinie gra,

czasem mnie tez pogrą da.

A poza tym mam dwa psy.

A co w domu robisz ty?

Moja babcia i moj dziadek,

moja mama i moj tata               

moja siostra oraz ja  

to rodzinka na 102!

Wiersz  B . Formy : „  Moja rodzina”   

Moja rodzina to ja, mama, tata

Mam tez siostrę Ale i młodszego brata.

Siostra jest wysoka,czarne włosy ma.

A braciszek mały skonczył latka dwa.

Wspolne zabawy wspolne spacery

Zimą na narty , latem na rowery.

Czas wolny zawsze razem spędzamy,

bardzo się wszyscy mocno kochamy. 


