
 

  

 

ZAMIERZENIA  

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MAJ 2021 

GRUPA: MRÓWKI 
 

 

Tematyka kompleksowa: 

 Wiosna na łące 

 Nowinki z wiejskiego podwórka 

 Poznajemy różne zawody 

 Nasi kochani rodzice 

 Dzień Żyrafy 

 Poznajemy polskie miasta - Sandomierz 



 

  

Cele ogólne: 

o zapoznanie z  dwuznakami: sz, cz, rz, ch 

o rozwijanie umiejętności czytania; 

o rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań; 

o rozwijanie słuchu fonematycznego; 

o rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; 

o rozwijanie poczucia rytmu; 

o rozwijanie umiejętności wokalnych; 

o rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem; 

o wyrażanie nastroju muzyki w ekspresji plastycznej; 

o rozwijanie percepcji wzrokowej; 

o rozwijanie sprawności manualnej; 

o rozwijanie mowy; 

o ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek; 

o rozwijanie orientacji przestrzennej; 

o rozwijanie umiejętności liczenia; 

o rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej; 

o rozwijanie sprawności fizycznej; 

o zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku; 

o zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku; 

o rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na 

wsi; 

o zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci; 

o określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka; 

o poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku; 

o podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się; 

o zapoznanie z etapami powstawania chleba; 

o przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów; 

o uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi; 

o zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości; 

o wzbogacenie wiadomości dzieci na temat żyrafy; 

o poznawanie historii oraz charakterystycznych budowli i zabytków 

Sandomierza. 

 



 

  

PIOSENKA 

 
Tango dla mamy 

(sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło) 
 

I Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi. 

Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny. 

Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać, 

budzik dzwoni z całej siły, a więc pora spać. 

 

Ref. Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie, 

jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat. 

Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy, 

nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź. 

Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa 

i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa. 

Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia: 

stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci. 

 

II Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie, 

potem przyjdzie czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie. 

Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem 

i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię. 

 

Ref. Kochana mamo… 



 

 

 

 

PIOSENKA 

 
Skąd się bierze chleb 

(sł. i muz. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura)  

 

I Najpierw rolnik sieje zboże, potem deszczyk je podlewa,  

potem rośnie i złociście długo na polu dojrzewa. 

 

II Słońce grzeje całe lato, złote kłosy w nim się mienią, 

a z tych kłosów, z tego ziarna chlebek będziesz jeść jesienią. 

 

III Młynarz we młynie ziarenka zmiele, z ziaren tych mąka powstanie, 

A z mąki piekarz nocą w piekarni upiecze chleb na śniadanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

WIERSZ 

 
Gąsienica – tajemnica 

(Dorota Gellner) 
 

 

Idzie ścieżką gąsienica, 

Kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma, 

Jedną robi pa, pa, pa. 

 

Do widzenia, do widzenia, 

Czary-mary, już mnie nie ma. 

Nitką się owinę cała 

i w kokonie będę spała. 

 

Kokon się na wietrze chwieje, 

Niby nic się już nie dzieje. 

Gąsienica w środku śpi, 

Zatrzasnęła wszystkie drzwi. 

 

Aż tu nagle - patrzcie teraz, 

Ktoś kokonu drzwi otwiera, 

Macha na nas skrzydełkami, 

Kto to jest? - Powiedzcie sami! 


