
 

MIESIĄC MAJ 

TEMATYKA: 

1. WIOSNA NA WSI. 

2. ZNAM RÓŻNE ZAWODY. 

3. MOJE PODWÓRKO. 

4. MOI RODZICE. 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE: 

- Uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i 

ruchowych). 

- Liczenie palców, przedmiotów itp. 

- Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. 

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na 

spacer. 

- Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów. 

-  Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-

porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,  z 

elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze 

śpiewem. 

- Słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia. 

- Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. 

- Powtarzanie krótkich rymowanek. 

- Recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy. 

- Nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu. 

- Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 

- Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej. 

- Wymienianie i nazywanie wybranych zawodów. 

- Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie. 

- Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi 

pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób. 

- Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. 

- Próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach). 

- Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie. 

- Podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata. 

- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, 

babcia, dziadek, wujek. 

- Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych. 

 



 

PIOSENKA „Dla mamy”        

„Urosły w ogrodzie 

piękne tulipany. 

Bukiet z nich zrobimy 

specjalnie dla mamy. 

Ref: Raz, dwa, trzy, 

raz, dwa trzy. 

Żółte i czerwone 

każdy z nich ciekawie 

zerka w mamy stronę. 

 

Mama się uśmiecha, 

Kwiaty się kłaniają 

I do tańca mamę 

Pięknie zapraszają. 

Ref: Raz, dwa… 

 

Tańczą tulipany, 

Tańczy z nimi mama. 

Sto lat żyj mamusiu, 

Śpiewa łąka cała. 

Ref: Raz, dwa… 



 

 

 WIERSZ Romana Pisarskiego „LAURKA” 

Namaluję na laurce 

czerwone serduszko, 

ptaka co ma złote piórka, 

i kwiaty w dzbanuszku. 

Żyj, mamusiu moja miła, 

sto lat albo dłużej. 

Bądź szczęśliwa i wesoła, 

zdrowie niech Ci służy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


