
ZADANIA NA MAJ - GRUPA VII 

POZIOMKI 

 

„Moja miejscowość, mój region” 
Termin realizacji: 6-10 V 2019 r. 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Syrenka_warszawska0205.jpg  

Cele wychowania przedszkolnego: 

W tym tygodniu będziemy 

rozwijać zainteresowania 

Warszawą (architekturą, 

zabytkami, ważniejszymi 

instytucjami, pięknem 

krajobrazu). Poznamy 

położenie swojego miejsca 

zamieszkania i Mazowsza na 

mapie Polski. Utrwalimy 

wiadomości na temat 

charakterystycznych cech 

miasta i wsi. Dowiemy się jakie 

są zalety życia w małych i dużych miejscowościach. 

Podczas spaceru po okolicy przypomnimy sobie zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego 

zachowania się w miejscach publicznych. Utrwalimy swój 

adres zamieszkania, wyjaśnimy pojęcia adresat, nadawca. 

Rozwiniemy umiejętności skupiania uwagi na przekazie 

literackim oraz słuchania i poprawnego wypowiadania się 

na forum grupy. W ramach edukacji matematycznej 

będziemy konstruować wagę i porównywać ciężar różnych 

przedmiotów, a także tworzyć zbiory i przeliczać ich 

elementy. Pobudzimy wyobraźnię i inwencję twórczą 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Syrenka_warszawska0205.jpg


poprzez zaprojektowanie i budowę swojego miasteczka. 

Podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych 

rozwiniemy ogólną sprawność ruchową. 

 

To tu sł. i muz. K. Gowik 

 

Wokół mnie jest cały wielki świat.  

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę.  

Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum.  

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

 

Refren: 

Tu jest mój dom, tu dom swój mam.  

I kocham go, i dobrze znam.  

Sąsiadka macha ręką w moją stronę.  

Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem. 

Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.  

Wszędzie jest podobnie, 

czy jesteś ze wsi, czy też z miasta. 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widzia

ny_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG/1200px-

Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JP

G 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG/1200px-Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG/1200px-Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG


Małe miasteczko M. Strękowska-Zaremba 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

 

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. 

 

„Łąka w maju” 

Termin realizacji: 13.05-17.05.2019 r. 

 

http://info.e-ogrody.pl/szukaj/ogrody/%C5%82%C4%85ka 

http://info.e-ogrody.pl/szukaj/ogrody/%C5%82%C4%85ka
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPssmtip7iAhWfw8QBHTM0B6cQjRx6BAgBEAU&url=http://info.e-ogrody.pl/szukaj/ogrody/%C5%82%C4%85ka&psig=AOvVaw2yXuiuL281lVCE0k-Q45Tq&ust=1558028401530976


Cele wychowania przedszkolnego: 

 

- wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną 

- rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt - mieszkańców 

łąki 

- poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie 

mniszka pospolitego 

- rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na 

łące 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych 

metodą R. Labana 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w 

przyrodzie 

- utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów - 

mieszkańców łąki 

- utrwalenie wiadomości na temat znaczenia barwy 

ochronnej w życiu zwierząt 

- rozwijanie mowy  

- rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu 

muzycznego w pracy plastycznej 

- rozwijanie sprawności rachunkowych 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia 

- wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk 

atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny 

- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

wniosków 



- rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji 

przestrzennych 

 
http://parafia-alberta.eu/majowe-2017/ 

 

Karuzela na łące (sł. i muz. K. Gowik) 

 

1. Dzień radosny dziś na łące, 

mocno i gorąco świeci majowe słońce. 

Dobry humor się udziela, 

przyjechała karuzela, będzie wielki bal! 

 

Ref.: Na majowej łące karuzela 

dla biedronki, osy i dla trzmiela. 

I mrówka jedzie z chrząszczem, 

i żaba, i chrabąszcze,  

i konik polny wskoczył, 

i żuczek się przytoczył. 

A karuzela wiruje w koło, 

muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam! 

 

2. Kwiaty cieszą się z pogody 

i sukienki zakładają - to pokaz mody! 

Maki, chabry, fiołki, dzwonki. 

Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą! 

http://parafia-alberta.eu/majowe-2017/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2q5-yi57iAhVQJZoKHUYIDCMQjRx6BAgBEAU&url=http://parafia-alberta.eu/majowe-2017/&psig=AOvVaw2yXuiuL281lVCE0k-Q45Tq&ust=1558028401530976


https://pixabay.com/pl/photos/biedronka-owad-zwierz%C4%99ta-%C5%9Bcie%C5%9Bnia%C4%87-308215/ 

 

„Niby tacy sami, a jednak inni” 

Termin realizacji: 27.05-31.05.2019 r. 

https://pixers.pl/fototapety/ilustracja-dzieci-na-calym-swiecie-25962288 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1jLWJj57iAhWE66YKHUsIBYcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/pl/photos/biedronka-owad-zwierz%C4%99ta-%C5%9Bcie%C5%9Bnia%C4%87-308215/&psig=AOvVaw0yq30bY2MI92q09ozDuitM&ust=1558029652887840
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK2JuEkJ7iAhVMyKYKHaTWAEEQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.pl/fototapety/ilustracja-dzieci-na-calym-swiecie-25962288&psig=AOvVaw0znVuaGM-8Vbs3bJtDVIsa&ust=1558029943898927


Cele wychowania przedszkolnego: 

 

  poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w 

jakich żyją 

  utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka 

  wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur 

  wzbogacanie doświadczeń plastycznych 

  kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i 

narodowości 

  szanowanie odmienności innych dzieci 

  rozwijanie sprawności ruchowej 

  rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

  ocenianie własnego zachowania względem innych i 

innych względem siebie  

  kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób 

niepełnosprawnych 

  rozwijanie umiejętności muzykowania 

  kształtowanie prawidłowych postaw społecznych  

  rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń 

  rozwijanie wyobraźni twórczej 

  mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary 

  utrwalenie strony lewej i prawej 

  rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w 

zespole 

  rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i 

pomysłowości 

 



 
https://pixers.pl/fototapety/ekologia-dzieci-ktorzy-przyjmuja-z-miloscia-na-ziemi-25909776 

 

Inni, a tacy sami (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

1. Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci - 

w Azji, Australii, Afryce. 

Każde dziecko wygląda inaczej 

i mówi innym językiem. 

Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe, 

każde dziecko chce pięknie żyć; 

mieć zawsze dobre, spokojne noce, 

mieć tylko piękne dni. 

To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci, 

wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty. 

Mieć dobrą mamę, dobrego tatę, 

chcą bezpiecznie żyć. 

(...)  

https://pixers.pl/fototapety/ekologia-dzieci-ktorzy-przyjmuja-z-miloscia-na-ziemi-25909776
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK2JuEkJ7iAhVMyKYKHaTWAEEQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.pl/fototapety/ekologia-dzieci-ktorzy-przyjmuja-z-miloscia-na-ziemi-25909776&psig=AOvVaw0znVuaGM-8Vbs3bJtDVIsa&ust=1558029943898927


 
https://pl.365psd.com/istock/kids-playing-soccer-1039772 
 

„Święto rodziców” 
Termin realizacji: 20-24 V 2019 r. 

 
http://www.alleideen.com/wp-content/uploads/2015/01/kalorien-verbrenen-kalorienverbrauch-

gehen-kalorienverbrennen-tabelle.jpg  

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

Uświadomimy sobie jak ważną rolę pełnią rodzice w życiu 

dziecka. Będziemy wzmacniać i zacieśniać więzi 

emocjonalne ze swoimi rodzicami. Wzbogacimy 

informację na temat święta Mamy i Taty, obmyślimy dla 

nich niespodzianki oraz przygotujemy uroczystość. 

Zobowiążemy się do pomagania rodzicom w pracach 

http://www.alleideen.com/wp-content/uploads/2015/01/kalorien-verbrenen-kalorienverbrauch-gehen-kalorienverbrennen-tabelle.jpg
http://www.alleideen.com/wp-content/uploads/2015/01/kalorien-verbrenen-kalorienverbrauch-gehen-kalorienverbrennen-tabelle.jpg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxgrfQkp7iAhXDdJoKHUoPBRsQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.365psd.com/istock/kids-playing-soccer-1039772&psig=AOvVaw1vXoH8MTIQQRPefVWJTdi_&ust=1558030642483190


domowych. Poznamy korzyści aktywnego spędzania czasu 

wolnego z rodzicami. Uświadomimy sobie jak ważna jest 

konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas 

wspólnych zabaw. Wzbogacimy słownictwo o określenia 

związane z wyglądem postaci, rozwiniemy umiejętności 

manualne oraz pamięć poprzez odtwarzanie wyglądu 

rodziców rysując ich portrety.  

Będziemy doskonalić umiejętność wyróżniania pierwszej 

głoski w słowach.  
 

 

M jak mama, t jak tata (sł. i muz. K. Gowik) 

 

Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas, 

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas. 

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca, 

i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca! 

 

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć! 

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć! 

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat. 

Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat! 

 

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni, 

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my! 

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy, 

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy. 

Ref.: M jak mama, t jak tata… 

 

 



 
 
http://www.naszabajka.pl/wp-content/uploads/2012/05/mama-tata.jpg  

 

Dla Mamy i Taty   A. Widzowska 

 

Z okazji święta Taty i Mamy 

dziś uroczyście wam obiecamy: 

codziennie sprzątać swoje zabawki, 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 

od mamy nigdzie się nie oddalać, 

groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy 

słuchać uważnie taty i mamy. 

Wyszorujemy ząbki starannie 

i nie będziemy wariować w wannie. 

Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków. 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie: 

że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 

http://www.naszabajka.pl/wp-content/uploads/2012/05/mama-tata.jpg


bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! 

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

rano buziaczkiem budzicie dzieci, 

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

kochana Mamo, kochany Tato! 

 

 

„Moja ojczyzna” 

Termin realizacji: 27.05-31.05.2019 r. 

 
https://www.superkid.pl/o-polsce-dla-dzieci 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZq5Snh57iAhURy6YKHWYKBLIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.superkid.pl/o-polsce-dla-dzieci&psig=AOvVaw3PW-_U1gDqo8VxR3SvwyRQ&ust=1558027604523130


http://gokgrojec.pl/component/icagenda/167-konkurs-

plastyczny-polska-oczami-dziecka?Itemid=101 

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

 

  wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z 

herbem Warszawy 

  poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc 

znajdujących się w Warszawie 

  rozwijanie sprawności ruchowej 

  utrwalanie znajomości polskiego godła, barw 

narodowych i polskiego hymnu 

  kształtowanie poczucia tożsamości narodowej 

  poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem 

świąt państwowych  

  stosowanie różnych technik plastycznych 

  rozwijanie sprawności rachunkowych  

  poznawanie zabudowy charakterystycznej dla 

miasta 

  wykonywanie układu ruchowego do piosenki 

  wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał 

  zapoznanie z pojęciem Unia Europejska 

  zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej  

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://gokgrojec.pl/component/icagenda/167-konkurs-plastyczny-polska-oczami-dziecka?Itemid=101&psig=AOvVaw1W3at--jMUGMezb-qMs85-&ust=1558028807078470


https://www.kams.com.pl/p6901,flagi-unia-europejska-i-polska-zestaw-flag.html 

 

Bocianek (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

1. Ja jestem Polką, a Ty Polakiem. 

Polska jest naszą ojczyzną. 

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk, 

nad Wisłą - rzeką błękitną. 

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce, 

a Polska leży w Europie, 

więc obok flagi, biało-czerwonej 

flaga niebieska w gwiazdki złote. 

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej, 

wspólnocie przyjacielskich krajów, 

gdzie wszyscy sobie pomagają, 

zawsze wzajemnie się wspierają. 

(...)  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRyN6UiJ7iAhVGcZoKHfexBxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kams.com.pl/p6901,flagi-unia-europejska-i-polska-zestaw-flag.html&psig=AOvVaw21DhG5HOdJshBQCqL53hWR&ust=1558027808433808


 
https://blizejprzedszkola.pl/plakat-flaga-11-listopada-swieto-niepodleglosci-format-

a2,3,6815.html#adv 

opracowały: B. Chudzik, D. Jabłońska 
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