
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej . 

 

„Puchatki”  5-6 latki –MARZEC  2021 

 

Tematyka kompleksowa : 

1.Mali odkrywcy .(Poznajemy litery P,p) 

2. Tajemnice świata. (Poznajemy litery W, w,) 

3.  Nadchodzi wiosna (Poznajemy litery C, c , liczba 8) 

4. Wiosna tuż , tuż .(Poznajemy litery J, j , znak -) 

5. Święta , święta , biją dzwony .Wielkanoc. 

 

 

 



 



 



Piosenka   „Kosmiczna wyprawa” 

 

sł. Ewa Stadtmüller, muz. Urszula Borkowska 

 

1. Kapitan gotowy, załoga w komplecie, 

rakieta się pręży do lotu jak ptak. 

Już klapy zamknięte, skafandry dopięte. 

Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START. 

 

Ref.: Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa – 

nieziemska przygoda, cudowna zabawa! 

Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd, 

w ten niezapomniany czas. 

 

2. Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania, 

już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal. 

Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją. 

A Ziemię nam przesłania błękitna mgła. 

Ref.: Wyprawa kosmiczna… 

 

3. Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym, 

żegnają się z nami i Wenus, i Mars. 

Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka. 

To cud, że ją mamy i ona ma nas. 

Ref.: Wyprawa kosmiczna… 

 

 

 
„Planeta dzieci” 6 latek CD 2- 5 

 

 

 

 

 



„Maszeruje wiosna” 

 

  

Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna 

ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat 

gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę 

chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

Maszeruje... 

 

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas 

każda trawka chce już być zielona 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Maszeruje...  

 

 

Kolekcja sześciolatka –Nowa era- 6 latek- CD 20 



 



 



 



 

 
 







 



 

„Święta Wielkanocne”  

 

1. Słońce złote jak pisanka 

na błękitnym niebie 

zaświeciło od poranka 

dla mnie i dla ciebie. 

Bo… bo… to… to… 

 

Ref.: Święta Wielkanocne, 

zielenią się drzewa. 

Już bociany powróciły, 

szpak o wiośnie śpiewa. /× 2 

 

2. Weźmy kolorowe farby, 

pomalujmy jajka. 

Niech pisanki lśnią w koszyku, 

wielkanocna bajka. 

Bo… bo… to… to… 

 

 

3. I kurczaczki, i baranki 

do koszyka damy. 

Niech nasz koszyk piękny będzie, 

gdy na stół stawiany. 

 

 
„Planeta dzieci” 6 latki WSIP 

CD 2-9 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


