
 

W MAJU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

 Polska to mój dom  

 W krainie muzyki  

 Wrażenia i uczucia 

 Święto mamy i taty 

 
 rozpoznawać,  podawać nazwy  określonych symboli narodowych 

(flaga, godło, hymn narodowy); 

 doskonalić umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; 

 rozwijać zainteresowania przyrodą Polski;  

  kształcić słuch fonematyczny poprzez słuchanie i identyfikowanie 

dźwięków z otoczenia; 

 utrwalać informacje  o Polsce jako kraju członkowskim Unii 

Europejskiej,  

 kształtować wrażliwość muzyczną poprzez eksperymentowanie  

z rytmem i dźwiękami;  

 rozwijać słuch fonemowy  

poprzez tworzenie i 

odtwarzanie rytmów 

słuchowych zawierających 

nazwy określonych 

instrumentów 

muzycznych; 

 rozwijać zainteresowania  dźwiękami wydawanymi przez przedmioty 

inne niż typowe instrumenty; kształtować wrażliwość muzyczną  

i wyobraźnię; 



 

 kształtować poczucie odpowiedzialności za własne samopoczucie  

i zdrowie; 

 doskonalić umiejętność odróżniania emocji i podawania ich nazw; 

doskonalić umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób; 

 kształtować wrażliwość emocjonalną empatię, komunikację 

interpersonalną; 

 wdrażać do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; 

 poszerzać słownik czynny  i bierny; 

 utrwalać  umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; 

kształtować kompetencje językowe; 

 utrwalać nazewnictwo związane z relacjami w rodzinie; 

 wzmacniać poczucie przynależności do rodziny; identyfikowanie  

i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów 

związanych z rodziną;  

 doskonalić umiejętności 

matematyczne 

(porównywanie, 

klasyfikowanie, tworzenie i 

kontynuowanie rytmów); 

 poznają współczesne 

gatunki muzyczne, 

rozwijać będą ekspresję muzyczną i ruchową; 

 doskonalić motorykę małą; 

 doskonalić umiejętność kodowania i postepowania zgodnie  

z instrukcją, utrwalać aspekt porządkowy liczb; 

 doskonalić umiejętność wypowiadania się na dany temat, utrwalać  

nazwy zawodów  wykonywanych  przez rodziców. 

 



 

„Podarujmy mamie” 

Podarujmy mamie dziś 

jak winogron słodkich kiść, 

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi, 

To dla swojej mamy ma, 

każde dziecko tak jak ja, 

miłość której godna jesteś ty. 

 

Pamiętamy o tym że, 

tylko mama liczy się 

i możemy mieć ją w życiu tylko raz. 

Więc nie traćmy cennych chwil, 

kochajmy ją z całych sił., 

niech na zawsze przetrwa miłość w nas. 
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https://www.tapeciarnia.pl/edycja,60896
https://wizaz.pl/Kobieta/Idealne-prezenty-na-Dzien-Matki-subiektywny-wybor-redakcji

