
 

 

 

 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na maj 2020 

dla dzieci z grupy „Misie” 

 

 

 

 Moja miejscowość, mój region 

 Nasi najbliżsi sąsiedzi 

 Łąka w maju 

 Święto rodziców 

 

  



 

 

 

 

 

Cele główne: 

•  przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego 

zachowania się w miejscach publicznych, 

• rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania, 

• przybliżanie wiadomości na temat polskich gór, 

• rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki, 

• zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania, 

• rozwijanie umiejętności matematycznych, 

• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 

• rozwijanie sprawności ruchowej, 

• poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego, 

• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, 

• rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda, 

• poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki, 

• zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w 

maju, 

• grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium, 

• rozwijanie orientacji przestrzennej, 

• utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące, 

• przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury, 

• wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych, 

• usprawnianie narządów artykulacyjnych,  

• uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, 

• rozwijanie pamięci odtwórczej, 

• zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka, 

• rozwijanie pamięci i spostrzegawczości.  



 

 

 

 

 

 

Piosenka: 

„Na majowej łące” 

(autor Joanna Pietrzak) 

 

I. Zielona żabka, bocian, skowronek, zając,  

motylek, kilka biedronek, 

tańczą na łące, skaczą, fruwają  

i na swój koncert nas zapraszają.  

 

Ref.: Kum, kum, kle, kle, kle.  

Cyt, cyt, rechu, rech!  

Na łące słychać wesoły śpiew!  

Kum, kum, kle, kle, kle. 

Cyt, cyt, rechu, rech! 

Na łące słychać wesoły śpiew! 

 

II. Na maku usiadł mały motylek,  

potem z biedronką tańczył przez chwilę.  

Zając i świerszcze skaczą po trawie,  

dużo radości jest w tej zabawie. 

 

Ref.: Kum, kum, kle, kle, kle… 

  



 

 

 

 

 

 

 

Piosenka: 

„Tu mieszkam” 
(sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski) 

 

I. To jest moje miasto, zna historii wiele. 

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje. 

 

Ref.: Kocham moje miasto, 

miasteczko czy wieś. 

Legendami swymi słynie. 

Czy je poznać chcesz? 

 

II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję 

moich sławnych przodków piękne obyczaje. 

 

Ref.: Kocham moje miasto… 

 

III. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem, 

będę nucić wnukom cichuteńkim głosem. 

 

Ref.: Kocham moje miasto... 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt. „Wycieczka” 
(Iwony Róży Salach) 

 

 
Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr 

wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam. 

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur, 

cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup. 

 

Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum, 

a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach. 

Wycieraczki tak mrugają: i, i, i, 

a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam. 

 

A gdy wszystko już zwiedzimy, 

to do domu powrócimy. 

Posiedzimy chwilę w kątku 

i zaczniemy od początku. 

Pojedziemy na wycieczkę … 

 


