
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU MAJ 

  W GRUPIE IX „TYGRYSKI” 

 

 

 

 

 

 



 
http://poradnikksiezycowy.pl/maj-na-polu-w-sadzie-i-w-ogrodzie-jakie/ 

 

 

 

Temat kompleksowy:  Dbamy o przyrodę 

Data realizacji: 02.05-10.05.2019 

Cele ogólne: 

• Wzbogacenie wiedzy  o sposobach ochrony przyrody, 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• Wyrabianie nawyku segregowania śmieci 

• Rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk, 

• Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody, 

• Rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las,, 

• Rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 

 

 



1. Piosenka ekologiczna 

(sł. J. Kucharczyk) 

Dymią kominy wielkich fabryk 

Płynie brudna woda do rzek 

Chcemy oddychać powietrzem czystym, 

Czystą wodę mieć. 

Ref. Czysta woda zdrowia doda 

- to każde dziecko wie. 

Czysta woda zdrowia doda 

Tobie , tobie i mnie. 

Smog już pokrywa niebo całe, 

Szarym dymem i szarą mgłą. 

W rzekach jest coraz mniej rybek, 

Kto to widział, kto? 

 
http://www.sp.mnich.pedagogika.net/aktualnosci/dzienekologiczny 

 



Data realizacji: 13.05-17.05. 2019 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region 

Cele ogólne: 

 

  Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 Zapoznanie z polską muzyką klasyczną, 

 Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi; 

 Rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

 Rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy, 

 Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa 

 

 

 



„Jesteśmy Polką i Polakiem” 

(Niezwykłe lekcje rytmiki) 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

na pewno w drodze spotka Nas. 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

obok Wawelu mieszkał smok. 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

bo tu stolica Polski jest . 



Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek 

i wiele innych pięknych miejsc. 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 

pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 

można wyruszyć dalej w świat. 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

 

 

 

 

 

 



Temat : Moja ojczyzna 

Termin realizacji: 20.05-24.05.2019 

Cele główne: 

 Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą  i godłem, 

 Kształtowanie polskiej tożsamości, 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 Rozwijanie koncentracji uwagi, 

 Rozwijanie wyobraźni, 

 

 

„Barwy ojczyste” 

Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/36612,etiopia,etiopia,polnocna,gondar,gonder,budowla,z,czasow,fasilidesa,1633,1667.html 

 

 

 



 

Wiersz B. Szelągowskiej “Moja Ojczyzna”. 

Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

“Kocham Cię, Ojczyzno” 

serce moje śpiewa. 

Kocham wioski, miasta, 

kocham lasy, góry! 

I Morze Bałtyckie, 

I jeszcze Mazury ... 

Kocham hymn, nasz język 

I Orła Białego. 

“Kocham Cię, Ojczyzno” - 

płynie z serca mego. 

A za kilka lat, 

kiedy będę duży, 

chciałbym całym sercem 

Tobie, Polsko służyć! 

 

 

 

 

 

 

 



Temat : Święto Rodziny 

Termin realizacji: 27.05-31.05.2019 

 

Cele główne: 

• Wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami, 

• Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie, 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określny temat, 

• Uwrażliwienie na różne gatunki muzyczne, 

• Utrwalenie umiejętności liczenia, 

• Rozwijanie sprawności fizycznej, 

• Rozwijanie wyobraźni twórczej, 

• Poznawanie zawodów rodziców. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa 



Bo najlepiej jest z rodziną 

( płyta Radosna pięciolinia) 

Ref: Śpiewam z mamą, śpiewam z tatą, 

Śpiewa z nami cały świat. 

Bo najlepiej jest z rodziną, 

Wie to siostra , wie to brat. 

1.Moja rodzina 

To super drużyna. 

Bardzo się wspieramy 

I sobie pomagamy. 

  

Ref.: Śpiewam z mamą, śpiewam z tatą, 

2. Z moja rodziną 

Szczęśliwie dni płyną. 

Bardzo się kochamy 

I o siebie dbamy. 

Ref.: Śpiewam z mamą, śpiewam z tatą. 

 

„Moja rodzina” 

(B.Szelągowska) 

Piękny uśmiech, dobre serce 

Wszystko umie zrobić sama. 

Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama. 



 

Zawsze chętnie mi pomagasz , 

Kiedy jesteś obok tato. 

 Z Tobą czuję się bezpiecznie, 

Kocham Ciebie właśnie za to. 

 

Dom to miejsce wyjątkowe 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, 

Czyli mama , ja i tata. 

 

 

                             Opracowała: Sylwia Głuchowska 

 


