
Czego nauczymy się w maju w „Jagódkach” 

 

Tematy kompleksowe 

 

1. Święta majowe 

2. Jestem Europejczykiem 

3. Wiosna w pełni 

4. Rodzina to skarb 

 

 

W tym miesiącu: 

 

•Stworzymy kącik patriotyczny przy okazji świąt narodowych i ważnych dla 

kraju wydarzeń 

•Przypomnimy sobie symbole narodowe,  

•Będziemy słuchali i podejmowali próby zespołowego śpiewania hymnu 

państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała 

• Porozmawiamy na tematsytuacji, w których jest grany hymn państwowy 

•Poznamy nazwiska wybitnych Polaków oraz ich dokonania 

•Udoskonalimy umiejętności liczenia do dziesięciu na palcach oraz 

przedmiotach zastępczych 

•Poznamy litery drukowane, małe i wielkie, – litery „f”, „F”, „ł”, „Ł” 

• Będziemy dokonywali analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych 

wyrazów 

• Wykonamy prace plastyczne odzwierciedlające barwy narodowe, wygląd flagi, 

godła 

•Poznamy układy taneczne z wybranych krajów Europy oraz innych regionów 

świata 

•Wykonamy prace plastyczne inspirowane literaturą, zjawiskami 



przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją 

•Poszerzymy wiedzę i  zainteresowania krajami Unii Europejskiej 

•Będziemy dostrzegali symetrię we wzorach i umiejętność dorysowywania 

symetrycznie brakujących elementów 

•Uporządkujemy przedmioty według długości wzrastającej lub malejącej ze 

stosowaniem określeń stopniujących 

•Wzbogacimy doświadczenia w zakresie porównywania wagi 

• Będziemy określali wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z 

zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku 

•Zdobędziemy informacje na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych 

środowiskach 

•Porozmawiamy na temat pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na 

środowisko 

•Będziemy prowadzili systematyczne obserwacje, badali okazy zgromadzone w 

kąciku przyrody oraz opisywali wrażenia, porównywali, wyciągali wnioski 

•Dostrzeżemy etapy rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i 

cebulowych 

•Rozpoznamy i nazwiemy wiosenne kwiaty, drzewa i krzewy 

•Poznamy etapy rozwoju niektórych zwierząt (żaby, motyla, ptaka) 

•Będziemy doskonalili umiejętności liczenia w zakresie „10” 

•Będziemy rozwijali orientację przestrzenną, zastosujemy określenia „w 

prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu” 

•Udoskonalimy umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i 

nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi 

•Będziemy rozwijali zainteresowanie historią własnej rodziny 

•Stworzymy drzewo genealogiczne, poznamy stopnie pokrewieństwa między 

członkami rodziny 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

piosenka pt. „ Tęcza nad łąką” muz. B. Szulia 

 

 

 

1. Ogromna chmura zakryła słońce,  

lecą na ziemię deszczu kropelki. 

Mokną biedronki, mokną zające,  

małym ślimakom mokną muszelki. 

 

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna! 

Błyszczy w górze kolorami! 

Weźmy wszyscy się za ręce, 

namalujmy tęczę sami! - 2x 

 

2. Zza wielkiej chmury wybiegło słońce, 

wpadło na łąkę tyle promieni, 

patrzą biedronki, patrzą zające –  

to kolorami tęcza się mieni! 

 

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!... 



 

 

 

 

wiersz pt. „Polskie znaki” Wojciech Widłak 

 

 

Wie każdy Polak duży i mały, 

że naszym godłem jest Orzeł Biały, 

a biel i czerwień, kolory dwa, 

nasza Ojczyzna na fladze ma. 

 

 

wiersz pt. „Nasze symbole” Ewa Zachara 

 

Piękne jest godło, ważna jest flaga –  

każde szacunku słusznie wymaga, 

lecz do symboli tych dodać warto 

uśmiech, uczciwość, zgodę, otwartość, 

szczerość, życzliwość i dobrą wolę… 

Wtedy w komplecie będą symbole. 

 


