
 

 

 

 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na maj 2020 

dla dzieci z grupy  

„Tygryski” i „Biedronki” 

 

 

 

1. Moja miejscowość, mój region 

2. Nasi najbliżsi sąsiedzi 

3. Łąka w maju 

4. Święto rodziców 

 

 

 
  



 

 

 

 

Cele: 
 

• rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, 

• rozwijanie sprawności dłoni i palców, 

• poznawanie symboli miejscowości (lub gminy), 

w której mieszka dziecko, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

podany temat, 

• rozwijanie motoryki małej, 

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, 

•  rozwijanie słuchu muzycznego, 

• wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt 

żyjących na łące, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów 

literackich 

 

  



 

 

 

 

 

 

Piosenka: 
 

„MAMA, TATA, JA” 

(autor: Małgorzata Szyszko-Kondej, Ewa Jakubowska )  

 

 I. 

Mama oczy ma, włosy tak jak ja, 

ma policzki dwa, jak ja, jak ja. 

Mama zawsze wie, co dobre, a co złe, 

jak przytulić, jak utulić mnie. 

Refren: 

Mama i ja, mama i ja. 

Gdy jesteśmy razem, wszystko gra, wszystko gra. 

Mama i ja, mama i ja. 

Gdy jesteśmy razem, wszystko gra. 

II. 

Tata uszy ma i ręce tak jak ja, 

Ma kolana dwa, jak ja, jak ja. 

Tata zawsze wie, co dobre, a co złe. 

Jak pocieszyć, jak rozśmieszyć mnie. 

Refren: 

Tata i ja, tata i ja. 

Gdy jesteśmy razem, wszystko gra, wszystko gra. 

Tata i ja, tata i ja. 

Gdy jesteśmy razem, wszystko gra. 

 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Wiersz: 
 
„Tęczowa łąka”  
B. Szelągowska 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Lśni jak tęcza – łąka w maju. 
Kolorów tu tyle! 

Na stokrotkach, mleczach, makach 
siadają motyle. 

Z norki właśnie wyszła myszka, 
 a za nią jej dzieci. 

A nad nimi, w stronę stawu 
wielki bocian leci. 

Pszczółka bawi się w kolory - 
czerwonego szuka. 

Gdzieś na samym skraju łąki, 
dzięcioł w drzewo stuka. 

Konik polny już się zmęczył 
i gra coraz ciszej. 

A do taktu, na rumianku 
osa się kołysze. 

Bąk coś bąknął niewyraźnie, 
mocno zawstydzony. 

W łapkach przyniósł słodki nektar 
dla swej przyszłej żony. 

A spod liścia, po łodydze 
wspięła się dżdżownica 
i rozgląda się po łące, 
i wszystkim zachwyca! 

 


