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1. Temat: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?  

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:  

 jak spojrzeć na ich rodzinną miejscowość oczami turysty 

 jakie miejsca użyteczności publicznej znajdują się w mieście 

 jakie ciekawe miejsca można zwiedzić na świecie 

 jaka jest ich historia 

2. Temat: Czyim domem jest łąka? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:  

 jakie zwierzęta mieszkają na łące 

 jakie rośliny rosną na łące 

 do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin 

 

3. Temat: Jak daleko pada jabłko od jabłoni? 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 jakie wspólne cechy łączą dzieci 

 rodziców í dlaczego rodzina jest ważna w życiu człowieka 

 co mogą czuć rodzice w różnych sytuacjach 

 w jaki sposób dzieci mogą pomóc rodzicom 

 w jaki sposób dzieci mogą sprawić przyjemność swoim rodzicom 

 

4. Temat: Czego dzieci potrzebują do szczęścia. 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 co łączy wszystkie dzieci  

 co lubią dzieci mieszkające w różnych częściach świata 

 co to znaczy być przyjacielem 

 jak wykonać proste zabawki 



Podróżnik- piosenka  

Gdy dorosnę, to zostanę podróżnikiem.  
Mam już mapę i latarkę, plany także mam.  
Będę takim podróżnikiem samotnikiem,  

bo na mapie cały świat dobrze już znam. 

 Będę plecak mieć ogromny i aparat, 

i w namiocie spać, na gitarze grać. 

A wieczorem swe przygody zapisywać w notatniku. 

Marzę, by tych przygód mieć bez liku. 

 

        Ref.: Wieża Eiffla jest w Paryżu, 

                 Koloseum w Rzymie, Disneyland jest na Florydzie, 

                 a Big Ben w Londynie. Są w Afryce piramidy,  

                 na Arktyce śniegi. Wielki Mur jest w Azji,  

                 w Chinach, a fiordy w Norwegii.  

                 Wszędzie tam pojechać chcę, lecz jestem na etapie,  

                 gdy na razie podróżuję palcem po mapie.  

                 Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?  

 

Będę sobie podróżować samolotem.  

Wielkim statkiem lub żaglówką płynąć radę dam.  

Gdy pustynię zwiedzić będę mieć ochotę, 

na wielbłądzie zrobię kurs to tu, to tam.  

Podróżować chcę czymkolwiek, co jest fajne.  

Może to być koń, może to być słoń. 

Mogę nawet wraz z bagażem jechać szybko na rowerze,  

autem, w saniach albo na skuterze.  

 

           Ref.: Wieża Eiffla jest w Paryżu… 

 


