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ZADANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ z dn. 26. 02. 02 r (Dz. U. 51 poz 458) : 
 
- Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości: - przyrodniczej poprzez: 
obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. 
- Wspieranie samodzielnych działań dziecka. 
- Wzbudzanie zainteresowań obrazem ( ilustracją) i tekstem.  
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych. 
 
 
 
 
 
 



HASŁO TYGODNIA I : MOJE ULUBIONE BAJKI 
Progr. wych przedszk  
,,Razem w zabawie i nauce”. 

Zadania edukacyjne Data  
realiz. 

Umiejętności dz. 

Organizowanie teatrzyków kukiełkowych, 
żywego aktora przez dzieci Poz I s 34 

 1. Teatrzyk w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego  
,, Przygody z bajką”-  rozwiązywanie zagadek,, Czy 
znacie?”, wspólne zabawy z dziećmi z grupy teatralnej. 
P w. Zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju 
zabaw.  

 - znają głównych 
bohaterów ulubionych 
bajek. 

Udział w zabawach ze śpiewem, umiejętne 
łączenie różnych form ruchu ze śpiewem 
 Poz I s 39 

2.Słuchanie piosenki ,, Witajcie w naszej bajce”- zabawa 
naśladowcza. Korowód marszowy bajkowych postaci- 
rozwijanie elastyczności ruchów, włączenie wszystkich 
części ciała .Zabawy wiosenne: jazda na rowerze, bocian, 
żaby, ptaki, wiosenny wiatr- ćwiczenia artykulacyjne. 
Dostosowanie muzyki do zabaw.  

 - umie bawić się przy 
muzyce. 

Współudział w opiekowaniu się dziećmi 
słabszymi i niepełnosprawnymi Poz I s 25 

3. ,, Bajkowe postacie”- wykonanych  z tzw. nieużytków 
 ( kubki po jogurtach, plastikowe butelki, papierowe rolki it.). 
Rozwijanie inwencji twórczej. Pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym w wykonaniu prac. 
Zachęcanie dzieci do podejmowania podjętych czynności 
do końca. 

 - umie łączyć elementy 
w całość. 
 
 
 
 

Udział w różnych zabawach dydakt. Poz I s 12 4. Zabawa dydaktyczna wg Z. Bogdanowicz ,, Słuchamy 
bębenka”- odtwarzanie zbiorów liczbowych – 1- 5. 

 - zna liczby w zakresie 
1-5 

Zapoznanie z określeniem ,, dobry uczynek” 
 i zachęcanie do ich czynienia. Poz I s 32 
Osłuchanie się w różnorodnych sytuacjach z 
poprawną mową nauczyciela. Poz III s 51 

5. Słuchanie wiersza ,, Smutna baba-jaga” J. Papuzińskiej. 
Zabawa naśladowcza wynikająca z treści utworu. Zwrócenie 
uwagi na wpływ bajek na rozwój osobowości dziecka. 
P. w. Uczenie się porozumiewania za pomocą gestu, 
mimiki. 

 - uważnie słucha 
czytany tekst. 

Rozwijanie inwencji muzycznej Poz I s 39 
Przyzwyczajanie dz nadwrażliwych słuchowo do 
dźwięków dochodzących z otoczenia, i 
wydawanych przez różnego rodzaju instrumenty 
oraz urządzenia. Poz III s 60 

6.  Słuchanie piosenki ,, Z popielnika na Wojtusia”- 
określenie nastroju piosenki, wytłumaczenie pojęcia  
,, kołysanka”. Odtwarzanie ruchem nastroju piosenki. 
Zabawy muzyczne przy kasecie magnetofonowej ,, Bajki 
Samograjki” – rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce.  

 - umie bawić się przy 
muzyce 



Zabawy i ćwiczenia na czworakach Poz I s 22 -Zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,, Kotki 
 w słońcu” wg K. W. s 53 
- Ćwiczenia poranne 
- Składanie z puzzli ,, Moje ulubione bajki”- ćwiczenie 
percepcji wzrokowej. 
- Słuchanie piosenki ,, Malowany wózek”- zabawa 
inscenizowana z wykorzystaniem treści utworu. 
- Wykonanie pacynki- zabawa z wykorzystaniem wykonanej 
zabawki. 
- Zagadki ,, Z jakiej jestem bajki?’- sprawdzenie znajomości 
bajek. 
- Słuchanie fragmentów bajki M. Konopnickiej  
,, O krasnoludkach i sierotce Marysi”- przybliżenie  
dzieciom autorki-patronki przedszkola. Zachęcanie dzieci  
do wypowiadania się na temat przeczytanego utworu. 
- Zabawa dydaktyczna wg Z. Bogdanowicz ,, Deszcz pada – 
baby pod dach” porównywanie wielkości. 
- Teatrzyk cieni ,, Znane i lubiane postacie z bajek”- 
zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania cienia, 
odgadywanie jaka to postać. 
- Zabawa dydaktyczna ,, Zajmujemy miejsca w teatrze” – 
utrwalenie kolejności następnego miejsca w rzędzie w 
zakresie 1-5 oraz nazwie liczb porządkowych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASŁO TYGODNIA I I : DBAMY O CZYSTO ŚĆ I HIGIEN Ę 
Progr. wych przedszk  
,,Razem w zabawie i nauce”. 

Zadania edukacyjne Data  
realiz. 

Umiejętności dz. 

Słuchanie krótkich opowiadań Poz I s 11 
Słuchanie krótkich wierszy i opowiadań z 
wykorzystaniem licznych pomocy Poz III s 51 

1. Słuchanie opowiadania  M. Kownackiej ,, O kosmatej 
rękawicy , o mydle i o Grzesiu straszydle”. Uświadomienie 
znaczenia zabiegów kosmetycznych i czystości dla zdrowia. 
P. w. Rozwijanie pozytywnego nastawienia do zabiegów 
higienicznych, dbania o czystość osobistą i higienę 
zmysłów.  

 - wie, że należy dbać o 
higienę ciała 

Cięcie po linii prostej , Łamanej, zaokrąglonej 
Poz I s 35 

2. ,, Przybory toaletowe” – wycinanie z kolorowego papieru. 
Kształcenie pamięci odtwórczej i sprawności manualnej 
poprzez odtwarzanie kształtów : kubka, szczotki, mydła, tuby 
pasty , itp. Doskonalenie umiejętności posługiwania się 
nożyczkami, pędzlem i klejem. . 

 - sprawnie posługuje 
się nożyczkami 

Nauka piosenek dziecięcych Poz I s 61 
Słuchanie krótkich piosenek śpiewanych przez 
nauczycielkę Poz I s 37 

3. Słuchanie pios. ,, Kot jest czysty” – wyszukiwanie 
fragmentów szybkich i wolnych. Zabawy rytmiczno- 
taneczne przy piosenkach o tematyce czystości z kasety 
magnetofonowej. Nauka piosenki,, Mydło lubi zabawę” - 
odtwarzanie ruchem treści piosenki. 

 - potrafi ruchem 
odtworzyć treść 
piosenki 
- zna piosenkę ,, Mydło 
lubi zabawę” 

Cięcie po linii prostej Poz I s 35 
Stosowanie podpowiedzi słownych lub 
ruchowych Poz III s 51 

4. Wykonywanie czepków pielęgniarskich z kartonu – praca 
wg wzoru. Dz. niepełnosprawne – cięcie po linii prostej ze 
wspomaganiem. 
P. w. Uczenie planowania różnorodnych działań.  

 - wykonuje pracę wg 
wzoru 

Poszerzenie wiedzy n\t przyczyn wielu chorób 
(bakterie, wirusy, grzyby) Poz I s 21 
Wyrabianie nawyku sygnalizowania osobie 
dorosłej własnych dolegliwości Poz III s 56 

5. Słuchanie wiersza J. Brzechwy ,, Katar” – zapoznanie z 
różnymi sposobami zapobiegania chorobom. Zwrócenie 
uwagi dz na społeczne znaczenie pracy lekarzy i 
pielęgniarek. Napisy do globalnego czytania:, lekarz, 
pielęgniarka ( dz zdolne). 

 - wie, jak należy dbać o 
swoje zdrowie 
- docenia znaczenie 
pracy lekarzy i 
pielęgniarek 

Przyswajanie przekonania o konieczności 
jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia 
Poz I s 21 

6. Zabawa dydaktyczna ,, Warzywa do garnka” – przeliczanie 
warzyw. Porównywanie ich liczebności dużo – mało, tyle 
samo.. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się.  

 - wie, dlaczego należy 
jeść warzywa 
- potrafi porównać 
liczebność warzyw 



Szukanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, 
które wydają odgłosy ( Poz I s 38).  
Zachęcanie do wykorzystania instrumentów 
perkusyjnych w zabawie. Poz III s 61 

7. Słuchanie piosenki ,, Witaminki”. Improwizowane 
śpiewanie i wystukiwanie haseł zdrowotnych. Śpiew 
zbiorowy piosenki ,, Mydło lubi zabawę”. Zabawa rytmiczna 
,, Krople wody” – naśladowanie w różnym tempie i rytmie 
kropli wody na dzwonkach .  

 - naśladuje ruchem 
czynności  

Domyślanie się treści zasłoniętego obrazka Poz I 
s 12 
Układanie opowiadań wg kolejności zdarzeń 
 Poz II s 41 

8 Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania 
 J. Krakowskiego ,, Przygoda w kranie czystości”. 
Kształcenie procesów myślowych: analizy i syntezy 
słuchowej, wzrokowej. Zgłaszanie chęci odpowiedzi przez 
podniesienie ręki. Zachęcanie dz niepełnosprawne do 
dłuższego skupienia uwagi w czasie zajęcia. 

 - potrafi odpowiadać na 
pytania  
 

Zabawa i ćwiczenia rozwijające zmysł 
równowagi Poz I s 22 
Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej 
poprzez zabawy ruchowe Poz III s 52 

- Zabawa ruchowa z elementem równowagi ,, Przedostań się 
na drugą stronę” wg K. W. s 115 
- Ćwiczenia poranne 
- Ćwiczenia gimnastyczne 
- Słuchanie opowiadania M. Kownackiej ,, O Kubusiowym 
Kubusiu” – utrwalenie etapów mycia zębów 
- Rozwiązywanie rebusów związanych z dbaniem o swoje 
zdrowie. 
- Słuchanie opowiadania M. Kownackiej ,, Kukuryku na 
ręczniku” – utrwalenie etapów mycia  
- Zabawa dydaktyczna ,, Co do siebie pasuje?” – dobieranie 
przedmiotów do siebie pasujących.  
- Rozmowa n\t ilustracji ,, W przychodni lekarskiej” -  
przedstawiającą pracę lekarza i pielęgniarki.  
- Rozmowa z przedszkolną pielęgniarką n\t jej zawodu – 
rozumienie znaczenia pracy pielęgniarki dla społeczności. 
- ,, Wesołe ręczniki” – ozdabianie ich wzorkami 
literopodobnymi. 

  

 
 
 



HASŁO TYGODNIA III : WIOSNA W OGRODZIE  
Progr. wych przedszk  
,,Razem w zabawie i nauce”. 

Zadania edukacyjne Data  
realiz. 

Umiejętności dz. 

Recytowanie indyw. I zespołowe wierszy 
dostosowanych do możliwości percecyjnych. 
 dziecka Poz I s 13 

1. Nauka wiersza ,, Wiosenka” J. Hausman – doskonalenie 
umiejętności związanych z recytowaniem wiersza. 

 - recytuje treść wiersza 
,, Wiosenka” Hausman 

Różnicowanie sygnałów dźwiękowych  
Poz III s 51 
Kształtowanie umiejętności estetycznego 
poruszania się w takt muzyki Poz I s 39 

2. Słuchanie piosenki ,, Wiosenne porządki”. Zabawa ruch. 
przy tej piosence. Zabawa rytm. ,, Siejemy kwiaty” – 
różnicowanie dźwięków wysokich i niskich. Śpiew zbiorowy 
i indywidualny piosenek przedszkolnych: ,, Bociek”, ,, Mydło 
lubi zabawę” itp. Zachęcanie dz niepełnosprawne do 
wspólnych zabaw przy muzyce i śpiewie. 

 - potrafią bawić się 
przy muzyce  

Rozpoznaje charakterystyczne dla różnych 
środowisk roślin i zwierząt Poz I s 28 
Słuchanie krótkich wierszy z wykorzystaniem 
licznych pomocy. Poz III s 51 

3. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej ,, Ogródek”. 
Zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych kwiatów. 
Czytanie prostych wyrazów ( dz zdolne). 
P. w. Uwrażliwienie dz na piękno przyrody. 

 - czyta proste wyrazy 
- zna kwiaty hodowane 
w ogródkach 
- zna wiersz naszej 
patronki 

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą… Poz I 
s 52 … Tworzenie ciekawych prac techniką 
collage Poz I s 35 

4. Wykonanie pracy ,, Wiosenny ogródek” techniką collage. 
Pomoc w wykonaniu pracy dz niepełnosprawnym. 
Kształcenie wyobraźni twórczej.  
P. w. Zachęcanie dz do doprowadzania podjętych 
czynności do końca. 

 - komponuje pracę na 
zadany temat 

Obserwowanie pracy ludzi w ogrodzie oraz 
używanych do tych prac narzędzi. Zaznajamianie 
z najczęściej spotykanymi chronionymi 
roślinami np. przebiśnieg, krokus, sasanka oraz 
zwierzętami np. kret Poz I s 29 
Udział dz niep. W wycieczkach organizowanych 
w grupie Poz III s 58 

5. Wycieczka na działkę- obserwowanie ludzi przy pracy, 
nazywanie roślin i zwierząt tam napotkanych ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków chronionych.  
P. w. Umożliwienie dz pobytu w bliższym i dalszym 
otoczeniu, w różnych warunkach – uświadamianie dz 
piękna tych miejsc. 

 - potrafi obserwować 
pracę ludzi, zwierzęta 
oraz rośliny 
- wie, które rośliny i 
zwierzęta są chronione 

Wykonanie różnych prac wg wzoru z papieru… 
Poz I s 36 
Zabawy z papierem … Poz III s 60 

6. Praca przestrzenna wg wzoru ,, Kwiaty” ( 4 l. i dz 
niepełnosprawne), ,, Żaba” ( 5 l.) – umiejętne zginanie 
 i składanie papieru.  

 - wykonuje pracę wg 
wzoru 



Poznanie właściwości materiałów 
przyrodniczych w zabawie np. piasku, gliny, Dy 
Poz I s 30 
Wykorzystanie materiału przyrodniczego do 
różnych działań Poz III s 59 

7. Słuchanie wiersza H. Cerskiej ,, Ziemia – wyspa zielona”. 
Doprowadzenie do zrozumienia wielorakiego znaczenia 
pojęcia ,, ziemia”. Poznanie właściwości fizycznych piasku, 
gliny, torfu i ich znaczenia dla hodowli roślin. 

 - rozpoznaje: piasek, 
glinę, torf 
- wie, że rozwój roślin 
zależy od gleby  

Powtarzanie za nauczycielką lub wg własnych 
pomysłów krótkich rytmicznych tekstów Poz I 
 s 38 
Zwrócenie uwagi na charakter i nastrój , zmiany 
tempa Poz I s 38 
 

8. Słuchanie piosenki ,, Grządka przedszkolaka”. Zabawa 
rytmiczna ,, Wiosenny deszczyk” – różnicowanie tempa . 
Rytmiczne wystukiwanie i mówienie krótkich przysłów 
 i wierszyków o mieszkańcach ogródka. Zabawa dydaktyczna 
,, Radio” – śpiewanie piosenek poznanych w przedszkolu; 
 ,, Mydło lubi zabawę”, ,, Wiosna tuż, tuż” i inne.  

 - różnicuje tempo 
rytmu 
- śpiewa znane piosenki 
przedszkolne  

Zabawy i ćwiczenia orientacyjno- porządkowe 
Poz I s 22 
Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej 
 Poz III s 52 

- Zabawa ruchowa z elementem orient – porządk ,, Ptaki  
i pisklęta”. wg K. W 
- Ćwiczenia poranne  
- Ćwiczenia gimnastyczne 
- Słuchanie wierszy ,, Biedronka i żuk” Brzechwy,  
,, Motylkowa zagroda” L. Krzemienieckiej 
- Prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody – przesadzanie 
kwiatów. Zapoznanie dz ze sposobem przesadzania kwiatów, 
rozmowa n\t ,, Co roślinom potrzebne jest do życia?”. 
Zachęcenie dz do systematycznego dbania o kwiaty. 
- Zagadki słowne i obrazkowe o tematyce wiosennej. Uważne 
słuchanie opisu słownego. Doskonalenie logicznego myślenia 
poprzez podawanie prawidłowych wypowiedzi.  
- Zabawy z komputerem – zapoznanie dz zdolne z 
programem Word, pisanie liter. 
 
 

  

 
 
 
 



HASŁO TYGODNIA I V : CHRO ŃMY PRZYRODĘ 
Progr. wych przedszk  
,,Razem w zabawie i nauce”. 

Zadania edukacyjne Data  
realiz. 

Umiejętności dz. 

Słuchanie wierszy recytowanych Poz I s 11 
Wdrażanie do przestrzegania zasad 
poszanowania przyrody Poz III s 59 

1. Słuchanie wiersza ,, Mali strażacy przyrody” 
 J. Kasperkowiaka – wyjaśnienie dz pojęcia –ekologia. 
Zwrócenie uwagi na dbałość i troskę o wszystko co żyje na 
ziemi.  
P. w. Uświadomienie zagrożeń jakie niesie cywilizacja. 

 - zna pojęcie – ekologia 
- wie, że należy się 
troszczyć o przyrodę 

Wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody Poz III s 6 
Śpiewanie improwizacji na zaproponowany 
przez nauczycielkę temat Poz I s 39 

2. Słuchanie piosenki ,, Wiosna w ogródku”. Swobodna 
interpretacja ruchowa do melodii piosenki. Ćwiczenia 
słuchowe i ortofoniczne z wykorzystaniem kasety 
magnetofonowej ,, Odgłosy przyrody”. Rytmiczne 
wystukiwanie haseł ekologicznych. Śpiew indywidualny 
piosenki ,, Mydło lubi zabawę”.  

 - potrafi ruchem 
wyrazić słyszaną 
piosenkę 
- rozpoznaje i naśladuje 
odgłosy przyrody 

Wykonywanie różnych prac z tzw nieużytków 
Poz I s 36 

3. Wykonanie pracy plastycznej z tzw nieużytków. Pomoc  
w wykonaniu pracy dz niepełnosprawnym. Budzenie 
wrażliwości na estetykę środowiska wokół nas. 
P. w. Umożliwianie dz podejmowania różnorodnych form 
aktywności : plastycznej.  

 - wie, od czego zależy 
estetyka środowiska. 

Klasyfikowanie i segregowanie zbiorów 
przedmiotów na podstawie cech jakościowych- 
przeznaczenie. Poz I s 16 

4. ,, Jak segregować odpady?”- segregowanie materiałów na: 
papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal. Przeliczanie, 
porównywanie liczebności. Dz zdolne – liczenie z 
przekroczenie progu dziesiątkowego. 
P. w. Stwarzanie warunków do samodzielnego 
poszukiwania i rozwiązywania problemów.   

 - wie , co to są odpady  
- segreguje , przelicza  
I porównuje liczebność  

Poznanie pojęcia ,, integracja społeczna” Poz II s 
48 
Udział dzieci niepełnosprawnych w wycieczkach 
organizowanych w grupie i przy dodatkowym 
wsparciu ze strony rodziców. Poz III s 58 

5. Uroczystość z okazji ,, Święta Ziemi” – oglądanie 
programu artystycznego wykonanego przez dz przedszkolne. 
Udział w happeningu na Rynku naszego miasta z dz z innych 
przedszkoli ostrowieckich.  
P. w. Rozwijanie wrażliwości na odbiór otaczającej 
rzeczywistości. 
 

 - zna cel happeningu 



Wykonywanie prac plastycznych np. malowanie 
Poz III s 51 
Próby planowania, projektowania i wykonania 
prac zespołowych Poz I s 36 

6. Praca zbiorowa – wykonanie plakatu na temat ,, Przyroda  
i odpady”. Wyjaśnienie dzieciom pojęcia ,, plakat”. 
Zachęcanie do pracy dzieci niepełnosprawne. 

 - Zana pojęcie  
,, plakat” 
- potrafi pracować w 
zespole  

Poznanie właściwości węgla i soli kamiennej 
Poz I s 30 

7. Zabawy badawcze – wykorzystanie lupy do badania 
materiałów skałotwórczych. Budzenie zainteresowania 
przyrodą nieożywioną. Wyjaśnienie dz pojęcia ,, minerały”.  

 - zna niektóre minerały 
i wie do czego ludzie je 
wykorzystują 

Rozwijanie sprawności psychofizycznej w 
trakcie zabaw i gier ruchowych prowadzonych z 
całą grupą Poz III s 56 

- Zabawa ruchowa z elementem równowagi ,, Bociany 
chodzą po łące” wg K. W. s 25 
- Ćwiczenia poranne  
- Zabawy plastyczne ,, Gazetowe ugniatanki” – zapoznanie 
dz ze sposobem gniecenia gazet tak, aby otrzymać coś 
ciekawego. Eksperymentowanie materiałem umożliwiającym 
śmiałość ekspresji. 
- Założenie kącika ,, Badacz przyrody” – prowadzenie 
obserwacji zgromadzonych skarbów przy użyciu lupy.  
- ,, Akwarium” – wykonywanie akwarium ze słoika, lepienie 
z plasteliny mieszkańców wód, praca zespołowa.  
- ,, Woda niezwykła rzecz” – wprowadzenie dz w świat 
przyrody, ukazanie współzależności między człowiekiem  
i otoczeniem. Zapoznanie dz pod jakimi postaciami woda 
występuje w przyrodzie. 
- Zabawy twórcze ,, Co było potem?” – zwrócenie uwagi na 
zanieczyszczanie środowiska ( wody, powietrza, ziemi), jakie 
mogą być tego konsekwencje. 
- Przygotowanie zielonych emblematów na happening. 
- Oglądanie ( dz zdolne ) książek o tematyce przyrodniczej. 
- Lepienie z gliny n\t dowolny – poznanie pojęcia ,, rzeźba”. 
 

  

 
 
 



 
WIERSZ DO NAUKI:        PIOSENKA DO NAUKI:  

 
WIOSENKA         MYJĘ ZĘBY 

 
Przyszła wiosenka,       Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,  
 z kwiatów wonią miłą      Tak się zaczyna pierwsza  przygoda 
Przeprosiła zimę,       Myję zęby, bo wiem dobrze o tym 
 że jej rok nie było.       Kto ich nie myje ten ma kłopoty,  
Błękitnymi oczy       Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.  
 spojrzała do góry,       Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, O! O! O! 
Przeprosiła słonko       Zatańcz ze mną , tańcz w kółeczko O! O! O! 
 za zimowe chmury.       W prawo, w lewo, w lewo, w prawo O! O! O! 
Przeprosiła pola       Po jedzeniu kręć się żwawo O! O! O1 
 za zimowe śniegi,        Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! 
Wypełniła sobą 
 cały świat po brzegi.  
  J. Hausman 
 
 
 
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  
- zajęcie otwarte 
- zebranie grupowe 
- udział rodziców w heppeningu  
- rozmowy indywidualne 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
WIERSZ DO NAUKI: na m – c kwiecień       PIOSENKA DO NAUKI:  na m – c kwiecień 

 
WIOSENKA         MYJĘ ZĘBY 

 
Przyszła wiosenka,       Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,  
 z kwiatów wonią miłą      Tak się zaczyna pierwsza  przygoda 
Przeprosiła zimę,       Myję zęby, bo wiem dobrze o tym 
 że jej rok nie było.       Kto ich nie myje ten ma kłopoty,  
Błękitnymi oczy       Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.  
 spojrzała do góry,       Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, O! O! O! 
Przeprosiła słonko       Zatańcz ze mną , tańcz w kółeczko O! O! O! 
 za zimowe chmury.       W prawo, w lewo, w lewo, w prawo O! O! O! 
Przeprosiła pola       Po jedzeniu kręć się żwawo O! O! O1 
 za zimowe śniegi,        Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! 
Wypełniła sobą 
 cały świat po brzegi.  
  J. Hausman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN PRACY OPRACOWANO W OPARCIU O : 
 
 
- Podstawę programową z dn. 26. 02. 02 r (Dz. U. 51 poz 458)   
- Program wychowania przedszkolnego ,, Razem w zabawie i w nauce” dla P. P. nr 12 
- Plan  działań  wychowawczych w przedszkolu w grupie 5l.  l., w P. P. nr 12 
- H. Kruk  ,, Z ludźmi i w przedszkolu” 
- G. Reichel ,, Grupa i ruch”. 
- M. Wieman ,, A czy wy tak potraficie?”. 
- Z. Bogdanowicz ,, Zabawy dydaktyczne w przedszkolu”. 
- H. Trawińska ,, Zabawy rozwijające dla małych dzieci”. 
- K. Wlaźnik ,, Wychowanie fizyczne w przedszkolu .” 
- D. Malko ,, Metodyka wychowania muzycznego”. 
- M. Kownacka ,, O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu straszydle”. 
- Kasperkowiak ,, Mali strażnicy przyrody”. 
- - J. Krakowski ,, Przygoda w krainie czystości”. 
 
 


