
 

 

W maju  

u Żabek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06-10.05.2019 

Moja ojczyzna 

 

Cele:  

 W tym tygodniu będziemy 

kształtować u dzieci polską 

tożsamość oraz bliżej poznawać 

nasz kraj. Poznamy flagę i godło 

Polski.  

 Poznamy opowieść o warszawskiej 

Syrence. Obejrzymy zdjęcia i 

albumy związane z Warszawą. 

 Nauczymy się piosenki pt. „Motylek”.  

 Poznamy najpiękniejsze zakątki naszej ojczyzny. 

 

 

          

 

 



 

Moja miejscowość, mój region 

13.05– 17.05.2019r. 

 
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/warszawa?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=warszawa 

Cele: 

 Zapoznamy się z wyglądem liczby 5 zgodnie z programem „Ogrody 

liczbowe Willy’ego” 

 Poszerzymy wiedzę dotyczącą Warszawy 

 Będziemy śpiewać piosenkę „Przepraszam, dziękuję” B. Forma 

 Będziemy rozwijać motorykę dużą na podstawie opowieści 

ruchowej z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 Wykonamy grupową pracę plastyczną pod tytułem „Warszawa” 

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/warszawa?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=warszawa


 

“Przepraszam i dziękuję” (sł. i muz. B. Forma) 

 
https://www.gandalf.com.pl/b/magiczne-slowa-przepraszam-magiczne/ 

 

 

 

1. Przepraszam i dziękuję,  

magiczne słowa znam  

i jeszcze słowo: proszę  

przypominam wam.  

Ref.: Dobre wychowanie  

to jest ważna sprawa,  

grzeczny bądź i miły,  

taka moja rada.  

2. Pamiętać zawsze musisz,  

gdy obiad smaczny jesz,  

że mlaskać nie wypada,  

dobrze o tym wiesz.  

Ref.: Dobre wychowanie… 

 Opracowała: Joanna Trzaska 

https://www.gandalf.com.pl/b/magiczne-slowa-przepraszam-magiczne/


 

20-24.05.2019 

Święto rodziców. 

 

Cele: 

 W tym tygodniu będziemy 

wzmacniać więzi uczuciowe 

między dziećmi i rodzicami, 

poprzez słuchanie 

opowiadań, oglądanie 

albumów rodzinnych, 

oglądanie filmów rodzinnych. 

 Poznamy zawody, jakie 

wykonują nasi rodzice. 

 Przygotujemy dla naszych rodziców niespodziankę;)  

 Poznamy także rodziny zwierząt. 

 

 

 

 

 

 



Łąka w maju 27-31.05.2019r 

 
https://zielenwkrakowie.wordpress.com/ 

 

Cele: 

 

 Będziemy próbować doprowadzić pszczołę do ula na podstawie 

Kodowania na dywanie 

 Będziemy rozmawiać o mieszkańcach łąki 

 Przedstawimy rytmizować tekst piosenki „Mała biedroneczka” 

 Będziemy inscenizować ruchem fragment tekstu „Majowa łąka” 

 Wykonamy grupową pracę plastyczną „Majowa łąka” z brystolu, farb i 

stempli z ziemniaka 

 

  

 

 

 

 

 

https://zielenwkrakowie.wordpress.com/


 

 

K. Bożek- Gowik  „Mała biedroneczka „ 

 
http://www.utw.pw.edu.pl/prace/do/2015_www/krystyna/index.htm

 

1. Mała biedroneczka siedem kropek 

miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.  

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś 

przynieś”.  

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba,  

przynieś mi kawałek chleba.  

2. Mała biedroneczka siedem kropek 

miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.  

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś 

przynieś”.  

Ref.: Biedroneczko, leć...  

3. Mała biedroneczka siedem kropek 

miała,  

na łące zielonej wesoło fruwała.  

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.  

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś 

przynieś”.  

Ref.: Biedroneczko, leć... 

 

 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 

 

http://www.utw.pw.edu.pl/prace/do/2015_www/krystyna/index.htm

