
Grupa IX „Jagódki”  
Zadania na Maj: 

TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1. Moja miejscowość, mój region 

2. Moja ojczyzna  

3. Łąka w maju 

4. Święto rodziców  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Moja miejscowość, mój 

region 

https://allegro.pl/obrazek-dla-dziecka-60x40-miasto-z-samochodami-i7734358333.html 
 

 Cele główne:  

- rozwijanie mowy  

- poznanie zabytków Warszawy  

- utrwalenie położenia Warszawy na mapie Polski i Europy  

- utrwalenie pojęć stolica, herb  

- wskazywanie różnic między miastem a wsią  

- obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy  

- poznawanie nazw pobliskich ulic, próby samodzielnego czytania  

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów  

https://allegro.pl/obrazek-dla-dziecka-60x40-miasto-z-samochodami-i7734358333.html


- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter  

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej  

- utrwalanie pojęć: spółgłoska, samogłoska  

- rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania, dodawania,  

odejmowania i porównywania w zakresie 10  

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania  

- rozwijanie sprawności fizycznej  

- rozwijanie sprawności manualnej  

- rozwijanie umiejętności obserwowania.  

- utrwalanie zwrotów, słówek w języku angielskim 

 
Piosenka „Najpiękniejsze miejsce świata” sł. i muz. Krystyna Gowik 

 

1. Są na całym świecie tysiące miasteczek 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

Ref.: A ja mieszkam… 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 



Ja także kocham miejsce swoje. 
 

2. Moja ojczyzna 
 

 
 
http://barwna.mbp.org.pl/polska-w-samo-poludnie 

 
Cele główne: 

  Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, 
mówimy po polsku itp. 

 Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – 
sąsiadów Polski. 



  Poznawanie stolicy Polski – jej zabytków, pochodzenia nazwy, 
legend z nią związanych. 

 Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza 
– Bałtyku, gór – Tatr. 

 Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, 
Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II. 

  Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. 
    Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących 

z Polską. Moja ojczyzna. 
    Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy 

Europejczykami. 
 Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE. 
 Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub 

równoważników zdań) 
 Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a 

odejmowania – z ich ubywaniem. 
 Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo 

według innych cech. 
 

Wiersz Ewy Stadtmüller Kim jesteś? 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste! 
Co ci jest bliskie? 

− Znaki ojczyste. 
Ojczyste barwy 

− biało – czerwone. 
Ojczyste godło 

− orzeł w koronie. 
Ojczyste w hymnie 

− mazurka dźwięki, 
no i stolica 

− miasto syrenki. 
I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 
raz na wyżynie, 
raz na równinie, 

i mija miasta 



prześliczne takie… 

− Już wiesz, kim jesteś? 

− Jestem Polakiem. 
 

3. Łąka w maju 

 
https://www.maluchity.pl/pl/kw003-kolorowa-laka 

 

Cele główne:  

- rozwijanie mowy  

- dostrzeganie piękna majowej przyrody  

- rozwijanie zainteresowania przyrodą  

- poznawanie przedstawicieli zwierząt i roślin żyjących na łące  

- poznawanie zachowania się wybranych zwierząt  

- poznanie budowy biedronki  

- określanie tempa poruszania się zwierząt  



- zapoznanie z sześcianem  

- rozwijanie umiejętności szeregowania  

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej  

- reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne  

- utrwalanie pojęć: spółgłoska, samogłoska  

- utrwalanie poznanych liter; małych i wielkich  

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej  

- rozwijanie sprawności fizycznej  

- rozwijanie umiejętności wokalnych  

- rozwijanie sprawności manualnej  

- utrwalanie słówek, zwrotów z języka angielskiego 

 

"Wiosna na łące" J. 

Kucharczyk  

1. Dziś na łące 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! 2. 

Świerszczyk zielone 

stroi skrzypce da dziś 

pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i 

motyle, żabki i 

chrabąszcze  

2. Ref. Ptaki trele 

wyśpiewują świeci ciepłe 



słońce, w rosie kąpią się 

biedronki. Wiosna już na 

łące! 3. 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!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Święto rodziców  

 
https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240562,52,komunikat,konkurs_ofert_po_pierwsze_rodzina.html 

Cele główne:  

- uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka  

- zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka  

- zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu  

- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny  

- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych - zachęcanie 

do sprawiania bliskim przyjemności  

- rozwijanie mowy i pamięci  

- rozwijanie sprawności manualnej  

- rozwijanie sprawności fizycznej  

- określanie i porównywanie wzrostu dzieci  

    - rozwijanie słuchu fonematycznego 

 

Mój tata (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). 



1. Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż blisko jest, 

kto zawiąże sznurowadło, gdy rozwiąże się? 

Kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa, 

kto kanapkę najsmaczniejszą do przedszkola da? 

Ref.: Ja i mój tata to superprzyjaciele. 

Gdy jesteśmy razem, jest raźniej i weselej. 

Jak tylko potrzebuję, to tata obok jest. Bis 

Przyjaciel to prawdziwy – na dobre i na złe. 

2. Gdy mi smutno i gdy czasem płakać mi się chce, 

tata weźmie na kolana i przytuli mnie. 

I tak pięknie opowiada, bajki czyta mi, 

a gdy obok mnie zasypia, mam cudowne sny. 

Ref.: Ja i mój tata… 

3. Tata uczy mnie, jak dobrze i jak pięknie żyć, 

jak odpowiedzialnym i jak dzielnym dzieckiem być. 

Więc mój tata to najlepszy, najwspanialszy wzór. 

To kolega i przyjaciel – to jest tata mój! 

Ref.: Ja i mój tata… 
 

 
 

 
 

 
Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 



 

Rodzinne zabawy 

matematyczne: 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346 

 

 

POMIAR DŁUGOŚCI I PŁYNÓW - wprowadzenie dziecka w sens pomiaru należy zacząć 

do tego, co najbliższe: od własnego ciała. Dobrze jest pomóc dziecku rozdzielić to, co jest od 

niego większe (wyższe) od tego, co jest mniejsze (niższe).  Po doświadczeniach z mierzeniem 

siebie można pójść  krok dalej - pomiar długości przedmiotów przy pomocy stóp (mierzenie 

za pomocą tzw. tip topów), dłoni, łokci z czasem podjęliśmy próby mierzenia przedmiotów za 

pomocą innych przedmiotów (przy pomocy klocków). Zapoznając dzieci z pojęciem 

pojemności naczyń należy umożliwić im samodzielne eksperymentowanie, porównywanie, 

ocenianie pojemności – najpierw "na oko", a potem przez przelewanie płynów lub 

przesypywanie ciał sypkich za pomocą zestawu pojemników (najlepiej przeźroczystych) o 

różnych wielkościach i kształtach. Bardzo ważna jest przy tym rozmowa. Skierowanie uwagi 

dzieci we właściwe miejsce, skłanianie do namysłu, porównanie i wyprowadzenie wniosku. 

 

PRZYKŁADY ZABAW: 

 

Pomiar czasu. 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346


 

Rodzic przygotowuje pierścień z szarego papieru oraz kilka białych i granatowych kółek. 

Dowiemy się jak to jest z dniem i nocą. Słoneczko wstało, zaczyna się dzień (kładzie białe 

koło na pierścieniu)- Gdy zachodzi, dzień się kończy. Jest coraz ciemniej , zaczyna się noc 

(kładzie granatowe koło za białym)…Rodzic powtarza te kwestie, a następnie mówi, by 

dziecko dokończyło zadanie. Gdy dziecko ułoży w odpowiedniej kolejności koła, odczytuje 

zapis: DZIEŃ- NOC- DZIEŃ- NOC……. Podobnie możemy wykonać zadanie ucząc dzieci 

dni tygodnia czy też miesięcy zastępując je innymi kształtami kartoników. 

 

Mierzenie krokami, stopa za stopą, łokciami, palcami. 

 

Ciekawe jaka jest odległość od tego miejsca do tego drzewa 

(wskazanie drzewa).Zmierzę krokami a ty licz głośno moje kroki. Teraz ty zmierz tą 

odległość swoimi krokami, a ja je policzę. Skąd różnica w pomiarze? 

 

Zmierzymy długość stołu. Nie zrobię tego  za pomocą kroków, ani stopa za stopą tylko 

pokaże Ci inny sposób: tak się mierzy łokciem (przesuwa łokieć do krawędzi stołu, 

wyrównuje, odmierza do końca palców i w to miejsce ponownie przykłada 

łokieć)=Odmierzyłem dwa łokcie i został jeszcze kawałek. 

 

A teraz zmierzę stół dłonią….zmierzę go palcami…. 

 

Dzięki tym pomiarom wiem jaka jest długość stołu: dwa łokcie, trzy dłonie i trzy palce. 

Następnie w/wykonane czynności pomiarowe wykonuje dziecko. 

 

Porównywanie długości dwóch sznurków; 

Podobieństwa narzędzi do mierzenia długości- miarka krawiecka, 

miarka stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna. 

 

Pomiar wody w butelce. 

 



Dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody. 

Wlewamy wodę do butelek. Jedna stoi pionowo, drugą układamy w poziomie. Obserwowanie 

i wyciąganie wniosków. 

 

Kilka butelek takiej samej pojemności, do których wlewamy różne 

ilości wody. W których butelkach jest więcej wody, a w których najmniej? 

Ile kubków wody mieści się w butelce? 

 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 


