
Maj w grupie Tygrysków 
 
 

1. Polska to mój dom 

2. W krainie muzyki 

3. Wrażenia i uczucia 

4. Święto mamy i taty 

5. Poznajemy pracę kompozytora 

 
 nauczymy się rozpoznawać  określone symbole narodowe: 

flagę, godło, hymn narodowy; 

 będziemy doskonalić  umiejętności ilustrowania ruchem 
opowieści; rozwijać umiejętności matematyczne poprzez 
podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywać 
charakterystyczne punkty na mapie; rozpoznawać, 
identyfikować i podawać nazwy określonych symboli; 

 będziemy rozwijać zainteresowania przyrodą Polski( 
zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie ); 

 poznamy literę J j; 

 utrwalimy informacje o Polsce jako kraju członkowskim Unii 
Europejskiej; 

 będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną poprzez 
eksperymentowanie z rytmem  i dźwiękiem; 

 poznamy literę H, h; 

 poznamy  muzykę okolicznościową – właściwą na urodziny, do 
tańca, relaksu, na uroczystości itp.; 

 będziemy doskonalić umiejętności odróżniania emocji i 
podawania ich nazw a także  wyrażania uczuć w niewerbalny 
sposób; 



 będziemy rozwijać umiejętności matematyczne poprzez 
poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej; 

 poszerzymy słownik czynny i bierny  o skojarzenia ze słowem 
mama; 

 utrwalimy umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, 
gestem;  

 utrwalimy nazewnictwo związane z relacjami w rodzinie: 
rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; 

 będziemy uczyć się ilustrować wiersze i piosenki z 
wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych; 

 wspólnie wykonamy prezent dla naszych mam z okazji ich 
święta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Polska” M. Strzałkowska 
 
Polska leży w Europie. 
Polska to jest kraj nad Wisłą. 
Polska leży nad Bałtykiem. 
I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 
 
Polska nasza jest ojczyzną- 
Tu żyjemy, tu mieszkamy. 
Tu uczymy się, bawimy, 
I marzymy i kochamy. 
 
Herb czasami zwany godłem, 
To jest wspólny znak rodaków. 
Orzeł na czerwonej tarczy 
To odwieczny herb Polaków. 
 
Flaga jest symbolem państwa. 
Tak wygląda polska flaga – 
Biały kolor to szlachetność, 
Czerwień – męstwo i odwaga. 
 
Polskim hymnem narodowym 
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 
„Jeszcze Polska nie zginęła” – 
Któż z Polaków nie zna tego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zagadki znad Wisły E. Śnieżkowska – Bielak 
 
Popłyniemy Wisłą 
Razem z rybitwami 
Zobaczymy miasta 
Co lezą przed nami. 
 
Już zakręca rzeka 
I czule oplata 
Miasto, co pamięta 
Dawne dni i lata.  
 
Bogactwo i chwałę 
Mężnych królów wielu, 
Którzy tu rządzili 
Na polskim Wawelu. 
 
Każde dziecko teraz 
Na pewno odpowie, 
Gdzie jest zamek Wawel? 
No proszę? W… 

 
 
 
 
 


