
MAJ 
TEMATYKA: 
 

1. Polska to mój dom 

2. W krainie muzyki 

3. Wrażenia i uczucia 

4. Święto Mamy i Taty 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 

 

 Będziemy rozwijać poczucie więzi z „małą ojczyzną”. 

 Zapoznamy się z symbolami narodowymi. 

 Będziemy uważnie słuchać i wypowiadać się na temat usłyszanej legendy. 

 Będziemy kształtować umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. 

 Wzbogacimy swoją wiedzę na temat znaczenia potrzeby wody dla ludzi, zwierząt i 

roślin. 

 Będziemy kształtować postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli 

narodowych. 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny. 

 Będziemy doskonalić poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie 

dźwięków instrumentów. 

 Wzbogacimy słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich 

cechy. 

 Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta. 

 Będziemy rozwijać kreatywność dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów 

muzycznych z codziennych przedmiotów. 

 Uświadamianie potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości. 

 Wzbogacimy swoją wiedzę na temat hymnu jako symbolu narodowego. 

 Będziemy kształtować umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć. 

 Będziemy doskonalić umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie 

akceptowalny. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem. 

 Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc. 

 Będziemy kształtować umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej 

podczas trwania utworu muzyki klasycznej. 

 Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. 

 Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej. 

 Będziemy kształtować umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami. 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. 

 Będziemy kształtować umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi 

rodzinnych. 



 

Katechizm polskiego dziecka 

 
 
 

1. Kto ty jesteś? 
Polak mały. 
 

2. Jaki znak twój? 
Orzeł biały. 

 

3. Gdzie ty mieszkasz? 
Między swemi. 
 

4. W jakim kraju? 
W polskiej ziemi. 
 

5. Czym ta ziemia? 
 Mą Ojczyzną. 
 

6.  Czym zdobyta? 
Krwią i blizną. 
 

7.  Czy ją kochasz? 
Kocham szczerze. 
 

8. A w co wierzysz? 
W Polskę wierzę. 

 
9. Coś ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 
 

10. Coś jej winien? 
Oddać życie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Misiowata hulajnoga  

  

Gdy na podwórku mam hulajnogę, 

wszystko wyczarować mogę. 

Kręcić kółka, jechać prosto 

albo zahamować ostro. 

  

Ref.: Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala.  

  

Słucham, jak głośno turkoczą kółka, 

a przede mną wielka górka. 

Pędzi sama hulajnoga, 

a gdzie ręka, a gdzie noga. 

 

Ref.: Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala. 

 

  

 



 


