
 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ NA MIESIĄC MAJ 

 

1. Łąka wiosną 

2. Wiosna na wsi  

3. Znamy różne zawody  

4. Moi rodzice  

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC MAJ 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności 

samoobsługowych, zabaw ruchowych); 

 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów 

innej osoby w czasie zabawy; 



 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; 

 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem 

całego ciała sposobów poruszania się zwierząt; 

 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; 

 rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy; 

 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu 

literackiego; 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej; 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce; 

 uczestniczenie w zabawach naśladowczych; 

  podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających 

zainteresowania dzieci; 

 powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem; 

 uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek; 

 ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później); 

 rozwijanie umiejętności liczenia; 

 poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek; 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-

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

podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, 

organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem; 

 poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi; 

 naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich 

głosów; 

 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. 

 

 



 

Piosenka na maj 

 

,,Walc dla mamy i taty” 

Ref. Walc, piękny walc, na sto par, dla mojej mamy.                                                           

Dziś cały świat tańczy jak zaczarowany. 

I. Słodkich buziaków, kwiatów, motyli.                                                             

Dla Ciebie, Mamo wspaniała.                                                                                

Z całego serca składam życzenia.                                                                 

Mamo, bądź zawsze kochana.      

 

      Ref. Walc, piękny walc, na sto par, dla mojej mamy.                                                           

Dziś cały świat tańczy jak zaczarowany. 

II. Tysiąc uśmiechów, przygód, radości,                                                                     

Dla Ciebie, Tato wspaniały.                                                                                 

Z całego serca składam życzenia.                                                                    

Tato, bądź zawsze kochany 

 

Ref. Walc, piękny walc, na sto par, dla mego taty.                                                           

Dziś cały świat tańczy jak motyl skrzydlaty. 

III. Szczęścia, nadziei, wiary, miłości.                                                                   

Rodzice moi wspaniali.                                                                                             

Z całego serca składam życzenia.                                                                       

Bądźcie na zawsze Kochani. 

 

IV. Ref. Walc, piękny walc, na sto par, żyjcie w radości.                                                           

Dziś, cały świat daje Wam, dużo miłości. 

 

 

                                                                                         

 



                                                                                                                                                                 

Wierszyk 

 

,,Łąka” 

Iwona Róża Salach 

 

Łąka tylu ma mieszkańców 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka 

tutaj kwiatek – o różowy. 

Z kopca wyszedł krecik mały 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni 

przycupnęła boża krówka 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci 

więc zatańczmy z nimi chwilę." 

 

 

 


