
 

ZABKI 
GRUPA II 

 

Zadania realizowane w miesiącu: MAJ 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

  Moja ojczyzna  

 Moja miejscowość, mój region  

 Łąka w maju  

 Święto rodziców  

 Dbamy o przyrodę  

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

Moja ojczyzna 

TERMIN REALIZACJI:  02.05.2022 – 06.05.2022 

 

Cele  główne: 

 kształtowanie poczucia przynależności narodowej; 

 poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych; 

 tworzenie prac plastycznych różnymi technikami; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci; 

 utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych; 

 rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiew; 

 rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce;  

 rozwijanie umiejętności liczenia; 

 utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę; 

 zapoznanie z legendą o Syrence; 

 poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie; 

 utrwalanie wiadomości na temat Polski; 

 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia. 

 

 

 

 

 

 



Moja ojczyzna 

(sł. Maria Moździerz, muz. Stefan Gąsieniec)  

I. Jest wiele pięknych miejsc, 

słyszałem to od brata, 

lecz nie widziałem ich, 

mam tylko cztery lata. 

Ref.:  Ale kocham polskie łąki, 

smukłe malwy pod oknami 

i jaskółki, i biedronki, 

które są tu zawsze z nami. 

II. W Polsce czuję się najlepiej 

i choć jestem małym smykiem, 

chcę ojczyznę moją poznać 

i rozmawiać jej językiem. 

Ref.:  Kocham zapach polskiej łąki, 

smukłe malwy pod oknami 

i jaskółki, i biedronki, 

które są tu zawsze z nami. 

III. Tu urodził się mój dziadek 

i pracują tu rodzice. 

Tutaj wielu mam kolegów, 

przepiękną okolicę. 

Ref.: Kocham zapach naszej łąki, 

smukłe malwy pod oknami 

i jaskółki, i biedronki, 

które są tu zawsze z nam 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

Moja miejscowość, mój region 

TERMIN REALIZACJI:  09.05.2022 – 13.05.2022 

Cele  główne: 

 przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego 

zachowania się w miejscach publicznych; 

 rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadani; 

 przybliżanie wiadomości na temat polskich gór; 

 utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych; 

 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 umiejętności pracy w zespole; 

 rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej; 

 wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce; 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej. 

 

 



 

 

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...  

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

Łąka w maju 

TERMIN REALIZACJI:  16.05.2022 – 20.05.2022  

Cele główne:  

 rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie 

z przyrodą; 

 poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki; 

 zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na 

łące w maju; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu; 

 poznanie melodii i tekstu nowej piosenki; 

 doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności liczenia; 

 grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące; 

 rozwijanie mowy; 

 przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury; 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej; 

 wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych; 

 usprawnianie narządów artykulacyjnych. 

 



 

Na majowej łące  

(sł. i muz. 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! 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

ŚWIETO RODZICÓW  

 TERMIN REALIZACJI:  23.05.2022 – 27.05.2022

Cele główne:  

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania; 

 uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka; 

 rozwijanie pamięci odtwórczej; 

 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka; 

 rozwijanie pamięci i spostrzegawczości; 

 opanowane melodii i tekstu nowej piosenki; 

 wykonanie układu ruchowego do piosenki; 

 rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 rozwijanie uwagi; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek; 

 rozwijanie mowy; 

 zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców; 

 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu; 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.  

 



 

 

 

Dla ciebie, mamo 

I. Dla ciebie kwiaty kwitną na łące, 

 dla ciebie wieje ciepły wiatr, 

 dla ciebie niebo jest tak błękitne, 

 do ciebie śmieje się cały świat. 

Ref.: La, la, la, la, la, la… 

II. Dla ciebie świeci złociste słońce, 

 dla ciebie gwiazdy nocą lśnią, 

 dla ciebie ptaki śpiewają wiosną, 

 do ciebie śmieje się cały świat. 

Ref.: La, la, la.. 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

DBAMY O PRZYRODĘ 

TERMIN REALIZACJI:  30.05.2022 – 03.06.202 

Cele główne:  

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; 

 kształtowanie postawy proekologicznej; 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się; 

 zachęcanie do obserwowania przyrody; 

 rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce; 

 rozwijanie zdolności skupienia uwagi; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; 

 zachęcanie do uprawiania roślin; 

 rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 zachęcanie do dbania o środowisko; 

 poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów; 

 kształtowanie nawyków ekologicznych; 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej; 

 utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody; 

 rozwijanie umiejętności rachunkowych.  

 



Ekologiczne reggae  

(sł. Radosław Rogan, muz. Magdalena Ziółkowska) 

I. Czysta ziemia, zdrowa woda, 

 błękit nieba i przyroda 

 to prawdziwe skarby nasze, 

 gdy jest jasno, światło gaszę. 

Ref.: Lubisz przyrodę – szanuj ją. 

 Ziemia to jest nasz wspólny dom. 

II. Sarna biegnie skrajem łąki, 

 leci motyl do biedronki, 

 piękny zapach lasu czuje… 

 Śmieci w domu posortuje! 

Ref.: Lubisz przyrodę… (bis) 

III. Jedźmy razem nad jeziora, 

 lato to najlepsza pora! 

 Czy wyrażasz na to zgodę? 

 Ale najpierw – zakręć wodę! 

Ref.: Lubisz przyrodę… (bis)  

Opracowała: Martyna Suchowolak 


