
ZADANIA NA MAJ  

DLA GRUPY II 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,, Moja miejscowość, mój region ” 

 Termin realizacji: 01.05.2023 – 05.05.2023 r.  

 

2. ,, Moja ojczyzna” 

 Termin realizacji: 08.05.2023 – 12.05.2023 r.  

 

3. ,, Łąka w maju”  

 Termin realizacji: 15.05.2022 – 19.05.2022 r.  

 

4. ,,  Święto rodziców” 

 Termin realizacji: 22.05.2022 – 26.05.2022 r.  
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Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,,Moja miejscowość, mój region”  

 Termin realizacji:  01.05.2022 – 05.05.2022 r. 

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

• Zainteresujemy się najbliższą okolicą. 

• Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

• Zapoznamy się z polską muzyka klasyczną. 

• Utrwalimy zwroty grzecznościowe. 

• Rozwiniemy umiejętność prezentowania się na forum grupy. 

• Rozwiniemy umiejętności wokalne. 

• Rozwiniemy intuicję geometryczną. 

• Będziemy rozwijać umiejętność liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych. 

• Rozwiniemy sprawność dłoni i palców. 

• Poszerzymy doświadczenia plastyczne. 

• Poznamy symbole miejscowości, w której mieszkamy. 

• Posłuchamy wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „ Małe miasteczko”.  

 

 
„ Małe miasteczko” 

Małgorzata Strękowska – Zaremba.  

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 
schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 
które śpiewają wesoło. 
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Dokoła rynku stoi rząd domów 
w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 
czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 
na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 
dbają o swoje miasteczko.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 2. 

            

  

2. ,, Moja ojczyzna ”  

 Termin realizacji: 08.05.2022 – 12.05.2022 r.  

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

• Wzbogacimy wiedzę przyrodniczą. 

• Rozwiniemy słuch muzyczny. 

• Zapoznamy się z symbolami narodowymi: flagą i godłem. 

• Rozwiniemy sprawność rąk. 

• Poznamy opowieść o warszawskiej Syrence. 

• Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Będziemy kształtować poczucie tożsamości narodowej. 

• Utrwalimy swoje imię i nazwisko. 

• Rozwiniemy współpracę w małej grupie.  

• Posłuchamy wiersza Juliana Tuwima „ Warszawa”.  

 

 
„ Warszawa” 

Julian Tuwim. 

 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi! 



 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów 

samochodów spacerów i obszaru! 

 

Aż niestara Wisłą cieszy, 

Ze stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją malutką, 

A dziś taka jest dorosła. 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 3.        

 

3. „Łąka w maju ” 

 Termin realizacji: 15.05.2022 – 19.05.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

• Zapoznamy się ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami.  

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Dostrzeżemy piękno majowej pogody. 

• Zapoznamy się z sześcianem. 

• Utrwalimy prawidłowy tor oddechowy.  

• Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

• Będzie reagować na ustalone sygnały hasła i sygnały muzyczne. 

• Poznamy budowę biedronki. 

• Będziemy obserwować rośliny i zwierzęta w naturalnym środowisku. 

• Rozwiniemy zainteresowania przyrodą. 

• Poznamy nazwy wybranych roślin zielnych. 

• Posłuchamy i nauczymy się piosenki Jolanty Kucharczyk „ Wiosna na łące”.  

 

 
„ Wiosna na łące” 

Jolanta Kucharczyk. 
 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 
w kwiecistej sukience, 
budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 
 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 



świeci ciepłe słońce, 
w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 
 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 
da dziś pierwszy koncert. 
Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 
 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 
świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 
Wiosna już na łące! 

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 
tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 
z myszką pląsa żwawo.  

 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 
świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 
Wiosna już na łące! 

 

Temat kompleksowy nr 4.        

 

4. „ Święto rodziców ” 

 Termin realizacji: 22.05.2022 – 26.05.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

• Rozwiniemy pamięć. 

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Rozwiniemy mowę. 

• Sprawimy przyjemność bliskim. 

• Będziemy kształtować pozytywne relacje w rodzinie.  

• Poznamy zawody rodziców.  

• Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

• Będzie kształtować poczucie rytmu. 

• Rozwiniemy umiejętność wykonywania pracy według instrukcji. 

• Rozwiniemy słuch fonematyczny. 

• Sprawimy przyjemność innym. 

• Posłuchamy wiersza Jadwigi Koczanowskiej „ Mama i tata”.  

 

 
„ Mama i tata” 

Jadwiga Koczanowska.  
 

Mama i tata to świat nasz cały, 
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 
i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 
wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 



oraz cierpliwość co nie ma końca. 
Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 
że nas kochacie, że o nad dbacie  

i wszystkie psoty nam wybaczcie.  
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