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TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja Ojczyzna (02.05-06.05. 2022 r.) 

-zapoznanie dzieci z flagą Polski 

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat kolorów znajdujących się na fladze 

-propagowanie zachowań patriotycznych 

-rozbudzanie miłości do własnej ojczyzny 

-poszerzenie wiedzy na temat Polski  

-kształtowanie umiejętności pracy z mapą 

-rozwijanie świadomości dzieci na temat majowych świąt państwowych 

-poszerzanie zainteresowań dzieci pieśniami patriotycznymi 

-kształtowanie odpowiedniej postawy podczas grania hymnu 

-kształtowanie w dzieciach postawy dbania o swój kraj 

-rozwijanie postaw patriotycznych w dzieciach 

-rozwijanie zainteresowań światem matematyki 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Książka mój przyjaciel (9.05.- 13.05. 2022 r.) 
 

- zachęcanie dzieci do wypowiadania się indywidualnego na temat treści opowiadania; 

- wyjaśnienie pojęć: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, dla dorosłych, 

encyklopedie, podręczniki, albumy; 

- doskonalenie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem. 

   - uważne słuchanie piosenki; 

- omawianie jej treści, wypowiedzi indywidualne dzieci; 

- inicjowanie zabaw przez dzieci do piosenki; 

- zabawa ilustracyjna do piosenki i nauka zwrotek i refrenu. 

  - prezentacja różnych książek: drukowanych, mówionych; 

- wspólne ustalenie zasad korzystania z książek; 



- segregowanie książek na różne kategorie; 

- zwrócenie uwagi na osoby odpowiedzialne za powstawanie książek; 

- poznanie nazw niektórych zawodów związanych z wydawaniem książek: autor, redaktor, 

grafik, drukarz; 

- porównywanie książek pod względem ilustracji, papieru, druku liter. 

- kształtowanie wyobraźni dziecięcej; 

- rozwijanie motoryki małej; 

- wykonanie książki według własnego pomysłu (nadanie jej tytułu); 

- przygotowanie wystawy książek. 

 

 

 
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Baśnie, bajki, legendy (16.05-20.05. 2022 r.) 

 

-zapoznanie dzieci z miejscem jakim jest biblioteką 

-zachęcenie dzieci do sięgania po książki 

-zwrócenie uwagi na dbałość o książki 

-rozwijanie zainteresowań światem utworów literackich 

-kształtowanie umiejętności wcielania się w role 

-wywoływanie uczucia radości z obcowania z literaturą 

-ćwiczenia w zapamiętywaniu 

-wdrażanie do skupiania się przez dłuży czas 

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

-poznanie zasad panujących w księgarni 

-rozwijanie umiejętność wyrażania muzyki ruchem 

-rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych dla wybranych budowli 

-nabywanie umiejętność budowania w przestrzeni 

-integrowanie grupy podczas działań wspólnych 



 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  Ja i moi bliscy (23.05.-27.05.2022 r.) 

- poznanie  wiadomości na temat żółwi 

- próby wycięcia poszczególnych części żółwia i ułożenie całości 

- wdrażanie dzieci  do pracy wg. instrukcji 

- zwrócenie uwagi na prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami 

- rozwijanie wyobraźni dzieci- nadawanie imion swoim żółwiom 

- zachowanie porządku w miejscu pracy 

- tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną; 

- kształtowanie umiejętności przeżywania bliskości; 

- kształtowanie kultury współżycia. 

- definiowanie i dzielenie elementów na zbiory; 

- utrwalanie pojęcia zbiór; 

- kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy; 

- segregowanie według jednej cechy. 

- uświadomienie dzieciom znaczenia mamy w życiu człowieka 

- kultywowanie tradycji związanej z Dniem Matki 

- złożenie życzeń i sprawienie niespodzianki mamom w dniu ich święta; 

  - wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych; 

- budzenie otwartości na uczucia; 

- rozwijanie motoryki malej; 

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej. 

 

 



 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Rodzina razem się trzyma (30.05-03.06. 2022 r.) 

-rozwijanie umiejętności nazywania członków rodziny i osób z najbliższego otoczenia 

dziecka 

-poszukiwanie własnego miejsca w rodzinie 

-zaznaczenie funkcji jaką pełni rodzina 

-poszerzenie wiadomości na temat środowiska naturalnego 

-rozwijanie wiedzy dzieci na temat bociana 

-zapoznanie z życiem bociana i jego cechami charakterystycznymi 

-wdrożenie do aktywnego i zdrowego  czasu wolnego 

-integrowanie dzieci poprzez zabawy grupowe 

-organizowanie warunków do rówieśniczego współdziałania 

-wyrażanie siebie w zabawach ruchowych i muzycznych 

-kształtowanie umiejętności opisu swojego wyglądu 

-poszerzanie wiedzy na temat  roli siebie w rodzinie 

-nazywanie i przeliczanie części ciała 

-kształtowanie świadomości własnego ciała 

-szukanie propozycji na spędzenie czasu z rodziną 

-zwrócenie uwagi na istotę spędzania czasu wspólnie 

-doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych 

 

W wybranych dniach miesiąca realizujemy innowację pedagogiczną  

„Święta nietypowe w kalendarzu przedszkolaka” 

 

 

                

 


