
W MAJU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: Mój region, moje państwo, moja Unia (projekt edukacyjny) 

7-11 V 2018 

 

Temat: W świecie muzyki 

14-18 V 2018 

 

Temat: Moi rodzice 

21-25 V 2018 

 

Temat: Łąka wiosną  

28 V – 1 VI 2018 

 
CELE: 

- dokładniej poznamy nasze miasto – Warszawę, dowiemy się więcej o Polsce i o Europie, 

- wysłuchamy kilku polskich i warszawskich legend, 

- dowiemy się co to jest filharmonia, 

- będziemy rozmawiać o muzyce i instrumentach, 

- porozmawiamy o F. Chopinie, 

- poznamy owady i robaki żyjące na łące oraz warunki, które są niezbędne do ich rozwoju, 

poszerzymy nasze zainteresowania przyrodnicze, 

- porozmawiamy o nominałach monet i banknotów polskich, 

- będziemy rozwijać orientację przestrzenną poprzez wyznaczanie kierunków w ruchu, 

- będziemy klasyfikować obiekty wg wybranych cech, 

- będziemy porównywać liczbę elementów w zbiorach,  

- będziemy poznawać świat liczb z Ogrodami Willy’ego, 

- będziemy układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter, 

- będziemy ćwiczyć umiejętność odszukiwania w poznanych utworach uniwersalnych 

wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda, 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek  

w nagłosie i wygłosie, 

- wykonamy ciekawe prace plastyczne, 

- nauczymy się nowych piosenek. 

 
https://czytam-bo-lubie-ksiazki.blogspot.com/2013/05/podsumowanie-miesiaca-maj.html 

opracowała K. Kolasa 

 

https://czytam-bo-lubie-ksiazki.blogspot.com/2013/05/podsumowanie-miesiaca-maj.html


Temat: Mój region, moje państwo, moja Unia (projekt edukacyjny) 

7-11 V 2018 

 
 

Syrenka (sł. i muz. K. Gowik) 
Stoi Syrenka nad Wisłą  

i patrzy na rzeki fale.  

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,  

no i nie boją się wcale.  

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,  

no i nie boją się wcale.  

To nie jest żywa Syrenka,  

to pomnik Warszawę chroni.  

Bo, jak mówi stara legenda:  

Syrenka miasta broni.  

Bo, jak mówi stara legenda:  

Syrenka miasta broni.  

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica  

ciągle Syrenkę zachwyca.  

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp63  

swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup.  

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp:  

Chlup! Chlup! Chlup!  

II. Kiedyś prawdziwa Syrenka  

w falach tej rzeki mieszkała.  

Siadała czasem na brzegu Wisły  

i cudne pieśni śpiewała.  

Siadała czasem na brzegu Wisły  

i cudne pieśni śpiewała.  

Złapali ją w sieć rybacy,  

spać poszli, bo nocka była,  

lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,  

bo bardzo go prosiła.  

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,  

bo bardzo go prosiła.  

Ref.: Nasza Warszawa…  

III. I odtąd dzielna Syrenka  

ze swojej wielkiej wdzięczności  

postanowiła strzec tego miasta,  

pilnować jego wolności.  

Postanowiła strzec tego miasta,  

pilnować jego wolności.  

Jest herbem miasta Warszawa,  

stolicy naszego kraju.  

I Polacy, duzi i mali,  

Syrenkę odwiedzają.  

I Polacy, duzi i mali,  

Syrenkę odwiedzają.  

Ref.: Nasza Warszawa… 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrenka_(rysunek_Pabla_Picassa)#/media/File:POL_Warszawa_COA.svg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrenka_(rysunek_Pabla_Picassa)#/media/File:POL_Warszawa_COA.svg


Temat: W świecie muzyki 

14-18 V 2018 

 

 
CZARODZIEJSKI KONCERT (SŁ. I MUZ. K. GOWIK) 

 

I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 

wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 

Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 

a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 

bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 

II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 

wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 

Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 

Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania! 

Ref.: Patrzą instrumenty… 

III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 

Za fletami złote trąbki trąbią, ile siły mają. 

Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 

Razem z nimi buczy tuba, bardzo duża, bardzo gruba. 

Ref.: Patrzą instrumenty… 

IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 

kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 

Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 

Jaki wielki, cudny koncert, grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! 

 
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/instrumenty-muzyczne 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/instrumenty-muzyczne


Temat: Moi rodzice 

21-25 V 2018 

 
                                Autor nieznany 

 
 

 
https://pl.dreamstime.com/illustration/rodzice.html 

 

 
 

 

 

https://pl.dreamstime.com/illustration/rodzice.html


Temat: Łąka wiosną  

28 V – 1 VI 2018 
 

Wiosna na łące (sł. i muz. J. 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… 

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

 

 

 
https://natuli.pl/produkt/opowiem-ci-mamo-robia-mrowki/ 

 

https://natuli.pl/produkt/opowiem-ci-mamo-robia-mrowki/

