
Maj 
1.Polska to mój dom 

2.W krainie muzyki 

3.Wrażenia i uczucia 

4.Święto mamy i taty 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj: 

 Przypomnimy sobie nazwy wybranych symboli narodowych 

 ( godło, flaga, hymn narodowy) 

 Będziemy rozwijać umiejętności matematyczne poprzez 

wyznaczanie i podawanie nazw kierunków na kartce papieru 

 Będziemy rozwijać zainteresowania przyrodą polski, wskażemy 

morze i góry na konturowej mapie polski 

 Przypomnimy nazwy miast leżących nad Wisła 

 Wprowadzimy literę: J, j 

 Utrwalimy informacje o Polsce, jako kraju członkowskim Unii 

Europekskiej 

 Będziemy tworzyć zbiory obiektów ze względu na określone 

cechy 

 Wprowadzimy literę H,h 



 Rozwiniemy zainteresowania muzyką okolicznościową- właściwą 

na urodziny, do tańca, relaksacyjną, na uroczystości itp. 

 Zapoznamy się z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia 

słuchu 

 Będziemy doskonalić umiejętność odróżniania emocji i podawać 

ich nazwy, będziemy doskonalić umiejętność wyrażania uczuć  

w sposób niewerbalny 

 Będziemy kształtować wrażliwość emocjonalną,  

 Będziemy rozwijać kompetencje językowe: określanie głoski  

w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej 

 Będziemy doskonalić analizę i syntezę słuchową 

 Poszerzymy zasób słownictwa czynnego i biernego dziecka  

o skojarzenia ze słowem mama 

 Utrwalimy orientację w schemacie własnego ciała 

 Utrwalimy umiejętność opisywania postaci słowami, ruchem  

i gestem 

 Utrwalimy nazwy związane z relacjami w rodzinie: rodzice, 

rodzeństwo, dziadkowie, krewni 

 Poznamy teksty nowych opowiadań i wierszy 

 Będziemy doskonalić sprawność motoryki małej, poprzez 

wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych oraz ćwiczeń 

grafomotorycznych. 

 

 



 

 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Ref.:   Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Ref.:  Marsz, marsz… 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 



Ref.: Marsz, marsz… Już tam ojciec do swej Basi Mówi 

zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Ref.: 

Marsz, marsz… 

 

 

 


