
 

  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MAJ 2020 

GRUPA: MOTYLKI 

 

Tematyka kompleksowa: 

o Moja miejscowość, mój region 

o Nasi najbliżsi sąsiedzi 

o Łąka w maju 

o Święto rodziców 

 

Cele ogólne: 

o rozwijanie mowy, 

o wzbogacanie słownictwa, 

o rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

o wskazywanie różnic między miastem a wsią, 

o poznawanie nazw pobliskich ulic, 

o zapoznanie z herbem swojej miejscowości, 

o zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa, 

o kształtowanie poczucia przynależności narodowej, 

o rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, 

o przedstawianie działań w zapisie, 

o rozwijanie sprawności fizycznej, 

o kształtowanie poczucia rytmu, 

o rozwijanie umiejętności wokalnych, 

o rozwijanie sprawności manualnej, 

o utrwalenie nazw państw sąsiadujących z Polską, 

o utrwalanie i poszerzanie podstawowych informacji na temat sąsiadów 

Polski, 

 



 

  

 

 

o utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, 

o zapoznanie z roślinami rosnącymi na łące, 

o dostrzeganie piękna majowej przyrody, 

o zapoznanie z sześcianem, 

o rozwijanie umiejętności szeregowania, 

o poznawanie budowy biedronki, 

o rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

o poznanie nazw wybranych roślin zielnych, 

o reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, 

o nauka nowych wierszy i piosenek, 

o rozwijanie pamięci, 

o rozwijanie słuchu fonematycznego, 

o zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności, 

o określanie i porównywanie wzrostu dzieci, 

o rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji, 

o zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami 



 

  

 

 

 

 

Wiersz pt. „Mama i tata” 

Autor: J. Koczanowska 

 

Mama i tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczcie. 



 

 

 Piosenka pt. „Wiosna na łące” 

 Słowa i muzyka: J. Kucharczyk 

 

1. Dziś na łąkę przyszła wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

 świeci ciepłe słońce, 

 w rosie kąpią się biedronki. 

 Wiosna już na łące! 

 

2. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze.  

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

 świeci ciepłe słońce, 

 w rosie kąpią się biedronki. 

 Wiosna już na łące! 

 

3. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

 świeci ciepłe słońce, 

 w rosie kąpią się biedronki. 

 Wiosna już na łące! 

 

 


