
Jakie wiadomości i umiejętności zdobędzie każdy 

Motylek w maju? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 posiądzie wiedzę na temat ogrodnictwa; pozna 

nowe słowa, posadzi rzodkiewkę i szczypiorek; 
 Sprawnie wykona czynności samoobsługowe: ubieranie 

się i rozbieranie, mycie zębów, rąk przed  

i po posiłku; 

 Pozna i będzie obserwował cechy ptaków leśnych 

/dzięcioł, kukułka/; zauważy zmiany w ich zachowaniu 

w związku z porą roku; 

 będzie nabywał umiejętności wypowiadania się  

w różnych sytuacjach, wyrażał swoje potrzeby, myśli  

i uczucia w sposób zrozumiały dla otoczenia; 

 utrwali pojęcia z obszaru edukacji matematycznej, 

takich jak: przód- tył, góra- dół, na- pod, za- przed, 

wysoko- nisko; 

 będzie gromadził i poszerzał doświadczenia plastyczno- 

konstrukcyjne; aktywizował wyobraźnię, samodzielnie 

wykonywał prace, szanował wytwory koleżanek  

i  kolegów. 

 rozwinie wiadomości na temat ochrony przyrody; 



 nauczy się wykonywać działania na zbiorach; 

 będzie kontynuował ćwiczenia sprawności 

manualnej, ruchowej, poznawczej; 

 nadal zintegruje wysiłki, by wspomagać kolegów/ 

koleżanki i wspólnie odczuwać przynależność do 

grupy; 

 utrwali zasady kulturalnego zachowania 

 i szacunku dla osób starszych; 

 wykona prace plastyczne metodami łączenia 

technik, tudzież metodami klasycznymi (farby, 

plastelina, kredki); 

 zrealizuje się artystycznie w przedstawieniu  

z okazji Święta Mamy i Taty; 

 wypowie się w na temat poznawanych utworów 

literackich; 

 wyćwiczy narządy mowy i aparat oddechowy  

w zabawach logopedycznych, ortofonicznych, 

słuchowych, oddechowych. 

 

 

 

 
 

 



 
\"Moja mama umie wszystko\"      Piosenka dla taty:  

 

Lubię kiedy moja mama  

Pocałunkiem mnie obudzi 

Mówi mi pamiętaj dziecko 

 

Trzeba kochać wszystkich ludzi 

 

Potem 

śpiewa mi piosenki 

Piecze dla 

mnie pyszne ciasto 

Uczy gier komputerowych 

Moją mamę mam na własność 

 

Moja mama umie wszystko 

Umie bawić się i śmiać 

Umie być naprawdę blisko 

Przy niej się nie trzeba bać 

 

Moja mama umie wszystko 

Umie nawet w piłkę grać 

umie SMS-sy pisać 

lubi cieszyć się jak ja 

 

po południu jest wesoło  

budujemy zamki z klocków 

jeśli któryś się przewróci  

mama mnie przytula mocno 

 

a wieczorem po kolacji 

mama zasnąć mi pomaga 

czyta bajki na dobranoc 

albo pięknie opowiada 

 

Dużo mamie mówić miałam  

Lecz, gdy biegłam zapomniałam, 

Więc mamusiu nadstaw uszka 

I zapytaj się serduszka 

Niech ci powie jego bicie,  

Że ja kocham 

Cię nad życie! 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

