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GRUPA X 

"Pszczółki" 

MAJ 

 
http://fakty.elblag.pl/przyslowia-na-maj/ 
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PLAN PRACY 
TYDZIEŃ TEMATY KOMPLEKSOWE TERMIN REALIZACJI 

I Muzyka jest wszędzie 02.05.2018 i 04.05.2018 

II Polska, mój dom 07.05.2018 - 11.05.2018 

III Łąka wiosną 14.05.2018 - 18.05.2018 

IV Święto rodziców 21.05.2018 - 25.05.2018 

V Wiosenne barwy 28.05.2018 - 31.05.2018 

 

 

Tydzień I  Muzyka jest wszędzie 02.05.18; 

04.05.18 

  
http://zobaczjestem.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zabawy-z-muzyką-z-dzieckiem.jpg 

Cele: 

 Posłuchamy przerywanego grą na flecie wiersza J. Kulmowej 

"Deszczowa muzyka" oraz porozmawiamy na jego temat; 

 Poznamy flet, a następnie sprawdzimy, czy jego dźwięk 

przypomina jakieś inne dźwięki; 



 Będziemy usprawniać percepcję słuchową, poprzez uważne 

słuchanie dźwięków wydobywanych z takich instrumentów jak: 

tamburyn, grzechotki, marakasy; 

 Będziemy również wyklaskiwać proste rytmy; 

 Dzięki ćwiczeniom dźwiękonaśladowczym usprawnimy nasze 

aparaty mowy; 

 Zapoznamy się z pojęciem nuta. Poszukamy nutek, które 

poukrywały się w naszej sali, a następnie będziemy je szeregować, 

porównywać i liczyć; 

 Będziemy także rozpoznawać instrumenty muzyczne na 

podstawie ilustracji; 

 Zaśpiewamy piosenkę "The finger family song" ćwicząc przy tym 

nasze paluszki; 

 Nie zapomnimy również o motoryce dużej, którą usprawnimy 

dzięki zabawie ruchowej w muzyczne figurki. 

 

 

https://rosegreta.flog.pl/wpis/6916815/deszcz-majowy 
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J. Kulmowa "Deszczowa muzyka" 

Co to za dzwony? 

A to w tej rynnie 

a to deszczowa muzyka płynie. 

A to na dębach, 

jakby na bębnach, 

dudni i dudni ulewa wiosenna. 

Tłucze o szyby wesołym deszczem, 

bębni kroplami jeszcze i jeszcze, 

i na listeczkach gra z całej duszy 

aż rozkrzyczane słowiki głuszy, 

aż słowik szepcze do słowika: 

- To ci muzyka! 

Ta - ka  mu - zy - ka 

to jest muzyka! 

Co? 

 

  



Tydzień  II     Polska, mój dom     07-11.05.2018  

 

https://mylifeismyonlylove.blogspot.com/2016/03/polska.html 

M. Głogowski "Rysunek" 

To jest mój dom, 

słońce mieszka w nim, 

a z komina leci w niebo 

kolorowy dym. 

To jest mój dom 

wśród zielonych drzew. 

Tuż za progiem odpoczywa 

Azor, wierny pies. 

Na parkanie schną  

gliniane garnki dwa, 

w oknie stoi mama, 

a na strychu jestem ja. 

To jest mój dom, 

popatrz tylko sam,  

ile tego rysowania mam. 



 

 

Cele: 

 Będziemy osłuchiwać się z językiem angielskim. Dzięki piosence 

"Make a circle" poćwiczymy wymowę wyrazów: big / small, up / 

down; 

 Wysłuchamy wiersza "Rysunek" M. Głogowskiego. Porozmawiamy 

na jego temat, a następnie poćwiczymy analizę i syntezę 

wzrokowo-słuchową poprzez układanie pociętych obrazków 

zgodnie z tematyką utworu; 

 Przypomnimy sobie nazwę naszej miejscowości, poznamy jej 

legendę oraz herb. Przy pomocy ilustracji postaramy się 

rozpoznać oraz nazwać ważne miejsca znajdujące się w 

Warszawie.  

 Wysłuchamy piosenkę "Tu mieszkam" E. Jarząbek, a następnie 

pogrupujemy obrazki wg klucza miasto - wieś.  

 Udział w zabawie ruchowej umożliwi nam kształtowanie orientacji 

przestrzennej. Będziemy poruszać się zgodnie ze wskazaniami: 

góra / dół, przód / tył, lewo / prawo; 

 Przy pomocy klocków wzniesiemy proste konstrukcje 

przypominające sylwety domów; 

 Dowiemy się jak wygląda flaga Polski, a na zajęciach plastycznych 

spróbujemy samodzielnie ją wykonać. 

 



http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/symbole-warszawy.html 

 

 

E. Jarząbek "Tu mieszkam" 

I. To jest moje miasto, zna historii wiele. 

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje. 

 

Ref.: Kocham moje miasto, 

miasteczko, czy wieś. 

Legendami swymi słynie. 

Czy je poznać chcesz? 

 

II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję 

moich sławnych przodków piękne obyczaje. 

  

 

 

  

http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/symbole-warszawy.html


Tydzień III  Łąka wiosną  14 - 18.05.2018 

http://greenelka.com/laka/ 

E. Stadtmuller "Zielone żabki" 

Zielone żabki  

nad zielonym stawem 

urządziły sobie  

zieloną zabawę. 

W zielone się listki 

ślicznie wystroiły 

i w zielonej trawie 

walczyka tańczyły. 

A kiedy pod wieczór 

były już zmęczone, 

to z pasikonikiem 

zagrały w ... zielone. 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3ePGv4PbAhVHbFAKHYiAA58QjRx6BAgBEAU&url=http://greenelka.com/laka/&psig=AOvVaw2qNSm8zWX_Is3JhTD-wbJP&ust=1526328612256177


https://swiatmakrodotcom.wordpress.com/2012/02/25/skoczek-zielony-omocestus-viridulus-a-oto-konik-polny/ 

Cele: 

 Dowiemy się jakie kwiaty rosną na łące i z jakich części się 

składają;  

 Spróbujemy rytmicznie podzielić nazwy kwiatów na sylaby; 

 Poznamy mieszkańców łąki: motyla, pszczołę, biedronkę, ślimaka i 

mrówkę. Dowiemy się jakie mają zwyczaje oraz poznamy kilka 

ciekawostek na ich temat. Wyjaśnimy również porównania: 

"pracowity jak mrówka", "powolny jak ślimak";  

 Przy pomocy historyjki obrazkowej dowiemy się, iż niektóre 

owady bronią się przed drapieżnikami przybierając barwy 

ochronne. Historyjka umożliwi nam ćwiczenie wypowiadania się; 

 Pobawimy się zrobionymi z ziemniaka stempelkami z wizerunkiem 

motyla;  

 Policzymy kwiaty i owady znajdujące się na ilustracji. Określimy 

umiejscowienie jednych względem drugich używając sformułowań 

"na" i "nad"; 

 Powtórzymy kolory; 

 Wykonamy ciekawą pracę plastyczną przedstawiającą ul; 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtv-Hfj4XbAhUDYlAKHSeZBJ4QjRx6BAgBEAU&url=https://swiatmakrodotcom.wordpress.com/2012/02/25/skoczek-zielony-omocestus-viridulus-a-oto-konik-polny/&psig=AOvVaw35RgKzxqs6FnfV5aXZ3HXt&ust=1526384511030346


 Obejrzymy obrazki mniszka lekarskiego występującego w trzech 

stadiach (pączek, kwiat, dmuchawiec) i ułożymy je wg 

odpowiedniej kolejności;  

 Nauczymy się refrenu piosenki "Koncert" J. Kucharczyka metodą 

ze słuchu; 

 Dzięki zabawie orientacyjno-porządkowej "Bocian i żabki" 

usprawnimy motorykę dużą; 

  Poznamy cyfrę 2 wykorzystując metodę Ogrodów Liczbowych 

Willy’ego. 

J. Kucharczyk "Koncert" 

I. Żabka żabce zakumkała 

na zielonej łące, 

że za chwilę się rozpocznie, 

pierwszy żabi koncert. 

 

Ref.: Kum, kuma, kuma, 

rech, rechu, rech, 

ile tu żabek zielonych jest? 

Kum, kuma, kuma, 

rech, rechu, rech, 

wszędzie tu słychać żabi śpiew. (bis) 

 

II. Skaczą żabki i w zielone 

bawią się wesoło, 

rechotają i kumkają, 

wszędzie słychać wkoło. 



 

Tydzień IV  Święto rodziców  21 - 25.05.2018 

  

http://gbp.gminagrybow.pl/pl/1104/1352/swieto-rodzicow.html 

 

R. Piątkowska "Zapach mamy" 

 Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro 

znowu wyjedzie gdzieś na kilka dni - westchnąłem. - Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie 

przed snem, bo jutro... Nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy.  

 -Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale 

się tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę Ci jakąś pamiątkę z tej podróży. Obiecuję. 

No już, uśmiechnij się do mnie, skarbie - szepnęła mama i przytuliła mnie mocno.  

 - Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród 

tysiąca innych mam - powiedziałem.  

 - Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba - 

powiedziała mama, uśmiechnęła się i wyszła z pokoju.  

 Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki.  

 - Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być.. - mruknąłem, przeszukując półkę z 

kosmetykami mamy. - Ile tego tu jest - zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, 

szminkami, tubki i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go.  

 - Znalazłem, to te perfumy - odetchnąłem z ulgą.  

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjirbrf0oXbAhXHYlAKHSB5CrkQjRx6BAgBEAU&url=http://gbp.gminagrybow.pl/pl/1104/1352/swieto-rodzicow.html&psig=AOvVaw1K0X1WVRaqBPenI7lTcDZP&ust=1526402513098632


Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia 

starannie myła i przechowywała w kuchennej szafce. 

 Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę tych perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę w 

nich miał zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie - ucieszyłem 

się.  

 A kiedy w każdym słoiczku uwięziony już był piękny zapach, szybko schowałem je do 

swojej szafki i nareszcie mogłem zasnąć.  

 Tak jak przewidywałem, dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć 

końca. A najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nadchodziła pora snu. Babcia czytała mi wtedy 

długą bajkę, a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem z 

szafki słoiczek. Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby 

ramiona mamy.  

 - Dobranoc, mamusiu - szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen. 

 Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć.  

 - Mama wraca jutro rano do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie - 

cieszyłem się.  

 Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! Mama jest 

zamknięta w moim słoiku! Puka paluszkiem w szklaną ścianę i chyba chce wyjść.  

 Ojej, co ja zrobię z taką maleńką mamą? Mogę ją wsadzić do któregoś z moich 

wyścigowych samochodzików, teraz się tam zmieści. A juz na pewno uda mi się ją wepchnąć 

do mojej ulubionej koparki - pomyślałem.  

 Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z niego wyjść.  

 Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem mama dała mi całusa.  

 - Dzień dobry, kochanie! - To był jej głos.  

 Obudziłem się i przetarłem oczy.  

 - Mamo, jak ty szybko urosłaś - zawołałem. 

 - Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła? - zaśmiała się mama i 

położyła na poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji.  

 - Dziękuję, mamo! Jest super, szkoda tylko, że się już do niego nie zmieścisz - 

powiedziałem.  

 - No, gdybym była taka mała, nie mogłabym zrobić ci omletów na śniadanie - 

uśmiechnęła się mama.  

 - Hura! Omlety! - zawołałem, wyskakując z łóżka. 

 Jak dobrze, że mama jest duża, wielka, ogromna! Tylko z czego ona się tam tak śmieje 

w tej kuchni?   



 

 

 

 

 

 

Cele: 

 Wymienimy imiona bliskich nam osób i porozmawiamy o tym, w 

jaki sposób lubimy spędzać z nimi czas; 

 Pośpiewamy i potańczymy przy piosence "Tulipany" i "Dla mamusi 

i tatusia" B. Forma; 

 Wysłuchamy pięknych opowiadań R. Piątkowskiej "Zapach mamy" 

i "Portret taty", a następnie porozmawiamy o tym, jak ważni są 

dla nas rodzice; 

 Przygotujemy zaproszenia na uroczyste spotkanie z naszymi 

bliskimi; 

 Wykonamy laurki dla mamy i taty; 

 Policzymy kwiaty w wazonach i dostrzeżemy różnicę między 

określeniami najwięcej - najmniej. Poznamy liczebniki 

porządkowe w zakresie liczby 4; 

 Postaramy się dostrzec, a następnie kontynuować rytm w ciągu 

papierowych serduszek i serc; 

 Poćwiczymy wargi posyłając całuski mamie oraz wykonując inne 

ćwiczenia artykulacyjne; 

 Wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne, które usprawnią nasze 

paluszki; 

  Będziemy przygotowywać się do uroczystego spotkania z 

rodzicami. 

 

TATA 

MAMA 

JA 



http://chludowo.pl/rodzina-na-szostke/ 

 

R. Piątkowska "Portret taty" (fragment)  

 Jak ja lubię rysować. A właśnie wczoraj w przedszkolu nasza pani powiedziała:  

- Dzieci, zbliża się Dzień Ojca. Z tej okazji niech każde dziecko namaluje portret swojego taty. 

Potem oprawimy wasze rysunki w ramki i prezent gotowy.  

 Wszystkie dzieci zabrały się do pracy. Malowały w skupieniu. Niektóre z przejęcia 

wysunęły nawet z przejęcia koniuszki języków, a inne przygryzły wargi.  

 - Tomek, zobacz - powiedział Maciek, pokazując swój rysunek.  

- Mój tata jest nawet trochę podobny do twojego. 

 - No chyba tak. Rysunki Wiktora i Szymka też mało się różnią od naszych - 

stwierdziłem. 

  - Za to zobaczy rysunek Bartka - szepnął Maciek. - On namalował tacie długie włosy i 

kolczyk w uchu. 

 - No to może on się pomylił i narysował swoją mamę - zaciekawiłem się.  

 Inne dzieci też zwróciły uwagę na rysunek Bartka. 

 - Proszę pani, czy tak może wyglądać tata? - zapytała Ania, wskazując palcem na kartkę 

Bartka. 

 - Jego tata ma dłuższe włosy niż moja mama - zmartwiła się Marta. 

 - Odczepcie się - zdenerwował się Bartek. - Mój tata ma długie włosy, bo mu się tak 

podoba. 

 - Ciekawe, czy on czasem zaplata je sobie w warkoczyki? - chciała się dowiedzieć Ania. 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM5fqE_YXbAhWRaVAKHah1CQsQjRx6BAgBEAU&url=http://chludowo.pl/rodzina-na-szostke/&psig=AOvVaw04C2o3mtKqcQCYtxW4zgP2&ust=1526413878218520


 - To nie może być tata - stwierdził Olek - bo panowie nie noszą kolczyków. To na 

pewno jest jego mama. 

 - Wcale nie. - Bartek był już bliski łez. - To jest mój tata, a wy się nie znacie! 

 Pani kazała dzieciom powiesić gotowe rysunki na ścianie. Jednak Bartek schował swój 

obrazek i nie chciał go już nikomu pokazać.  

 - Dzieci - powiedziała pani. - Tatuś Bartka nosi dłubie włosy i kolczyk w uchu. Bartek 

świetnie go namalował, bardzo mi się podoba jego praca. Tata Bartka jest muzykiem, artystą, 

występuje na scenie. Artyści często ubierają się kolorowo, noszą długie włosy, czasem nawet 

farbują je na różne kolory. Ale pamiętajcie, że jeśli ktoś wygląda lub ubiera się inaczej, to nie 

powód, żeby się z niego śmiać lub mu dokuczać. (...)    

 

 

Tydzień V  Wiosenne barwy  28 - 31.05.2018 

 

https://pixers.es/posters/arco-iris-62988786 

Cele: 

 Wybierzemy się na spacer wokół Przedszkola. Na podstawie 

obserwacji przyrody uzgodnimy, jakimi kolorami charakteryzuje 

się wiosna; 

 Sprawdzimy, w jaki sposób z jednych barw powstają inne. 

Wykorzystamy w tym celu wodę, przezroczyste kubeczki i farby;  

 Obejrzymy ilustrację tęczy. Wymienimy jej kolory i policzymy ile 

ich jest; 

 Poznamy piosenkę "Kolorowe kredki" i wesoło przy niej 

potańczymy; 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nuDvg4bbAhVHZFAKHQqoBgYQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.es/posters/arco-iris-62988786&psig=AOvVaw1uJuCuhCDzx4JF6qNLEhYI&ust=1526415708901688


 Dowiemy się, co znaczy określenie "Patrzeć na świat przez różowe 

okulary"; 

 Dowiemy się, dlaczego niektóre zwierzęta widzą świat nieco 

inaczej niż my; 

 Przeprowadzimy ciekawy eksperyment przy użyciu mleka, 

barwników spożywczych i patyczków higienicznych;  

 Porozmawiamy na temat naszych ulubionych kolorów. 

Spróbujemy uzasadnić, dlaczego lubimy właśnie te; 

 Wykonamy ciekawą pracę plastyczną przy użyciu szklanych kulek, 

farb i pudełek po butach; 

 Posłuchamy wiersza M. Konopnickiej "Tęcza" i porozmawiamy na 

jego temat. 

 
https://www.google.pl/search?q=szklane+kulki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgiPGAkIbbAhVFY1AKHSY

XABEQ_AUICigB&biw=2133&bih=998#imgrc=FxFqY_o6tcIziM:&spf=1526332599804 

 

 

M. Konopnicka "Tęcza" 

- A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

- Słoneczko mnie malowało 
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Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby  

Od tej polnej róży. 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak,  

Że będzie pogoda! 

 

 

opracowała: Dorota Jabłońska 


