
Czego nauczymy się w maju 

 

Tematy tygodniowe  

1. Polska to mój dom 

2. W krainie muzyki 

3. Wrażenia i uczucia 

4. Święto mamy i taty 

    

 

W tym miesiącu: 

 Będziemy rozpoznawali i podawali nazwy określonych symboli 

narodowych (flaga, godło, hymn narodowy); 

 Udoskonalimy umiejętności matematyczne poprzez podawanie 

nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie 

charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, 

identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli; 

 Będziemy rozwijali zainteresowania przyrodą Polski; 

zaznaczymy morza i góry na konturowej mapie Polskiy 

 Poznamy litery J, j; 

Przypomnimy nazwy miast leżących nad Wisłą, w tym  

Krakowa; 

 utrwalimy informacje o Polsce jako kraju członkowskim Unii 

Europejskiej, poznamy hymn i flagę wspólnotową; rozwijanie  

 Będziemy kształtowali wrażliwość muzyczną poprzez 

eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami;  

 Utworzymy zbiory obiektów ze względu na określone cechy; 

poznamy litery H, h; 

 Będziemy rozwijali słuch fonemowy poprzez tworzenie i 

odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy 

określonych instrumentów muzycznych; 

 Poznamy  dźwięki wydawane  przez przedmioty inne niż typowe 

instrumenty;  



 Rozwiniemy  zainteresowanie muzyką okolicznościową – 

właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.; 

 Udoskonalimy  umiejętności odróżniania emocji i podamy ich 

nazwy; udoskonalimy umiejętność wyrażania uczuć w 

niewerbalny sposób; 

 Określimy głoski w nagłosie i wygłosie w słowach o prostej 

budowie fonetycznej; 

 Będziemy doskonalili analizę i syntezę wzrokową; 

 Poszerzymy słownik czynny i bierny o skojarzenia ze słowem 

mama;  

 Utrwalimy umiejętność opisywania postaci słowami, ruchem, 

gestem; ukształtujemy kompetencje językowe poprzez 

wypowiadanie się zdaniami złożonymi;  

 Będziemy rozwijali percepcję wzrokową poprzez wyróżnianie 

elementów ilustracji z tła; 

 Utrwalimy nazewnictwo związane z relacjami w rodzinie 

rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.;  

 Będziemy rozwijali  umiejętności matematyczne poprzez 

określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do 

własnego ciała i innych obiektów; 

 Będziemy identyfikowali i nazywali członków rodziny, określimy 

głoski w nagłosie w słowach związanych z rodziną; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wiersz pt.  

 

„Barwy ojczyste” Cz. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka pt.  

 

„Rysunek mamy” Arka Noego 

 

I. Uśmiech, oczy, złote włosy... 

Mamę łatwo narysować! 

Żeby jej nie było smutno, 

muszę mamie kogoś dodać! 

Refren:   Mama z lodami, 

mama z kanapą, 

lecz najpiękniejsza 

jest mama z tatą! x2 

 

II. Może dorysować słonia? 

Grubą książkę dać pod drzewem? 

Albo piłkę lub skakankę? 

Trudna sprawa, 

sama nie wiem! 

Refren:  

III. Klipsy, szpilki, bluzka biała 

narysuje mamę z marzeń 

żeby mama się nie bała  

muszę ją postawić w parze  

Refren:  

 

 

 


