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Zadania realizowane w miesiącu: MAJ 
 
 
 
 

Tematy kompleksowe: 
MOJA OJCZYZNA, MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

WIOSNA NA WSI 
ŁĄKA W MAJU 

ŚWIĘTO RODZICÓW 
MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

   



Temat kompleksowy:   

MOJA OJCZYZNA, MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

Termin realizacji: 02.05 – 06.05.2022r.  

 

Cele główne: 

- utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i 

polskiego hymnu;  

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;  

- rozwijanie sprawności manualnej;  

- utrwalenie wiadomości dzieci na temat pracy strażaka oraz 

numerów alarmowych; 

- doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej wyrazów;  

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 

porządkowymi oraz umiejętności kontynuowania rozpoczętego 

rytmu;  

- kształtowanie poczucia rytmu; 

- poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych 

miejscowościach; 

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim; 

- poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości 

zamieszkania; dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich 

wykonywania;  

- rozwijanie umiejętności ważenia; porównywanie masy różnych 

przedmiotów. 



 

 

„Jedzie Straż Pożarna” 

I. Jedzie, jedzie straż pożarna, do pożaru jedzie. 

Jedzie, jedzie straż pożarna, wóz strażaków wiezie. 

Kiedy będę taki duży, też chcę być strażakiem. 

Gasić pożar to zadanie jest nie byle jakie. 

 

Ref.: Pali się! Pali się! Straż pożarna jedzie. 

Pali się! Pali się! Wóz strażaków wiezie. 

Pali się! Pali się! Trzeba dowieźć wodę. 

Pali się! Pali się! Strażak tu pomoże. 

 

II. Wóz strażacki jest ogromny, ma drabinę długą. 

Jest czerwony, lśniący cały, wozi beczkę z wodą. 

Do pożaru szybko pędzi, a pożar to srogi. 

Więc syrena wyje głośno-Z drogi ludzie! Z drogi! 

 

  



Temat kompleksowy:   

 WIOSNA NA WSI 

 

Termin realizacji: 09.05 – 13.05.2022r. 

 

Cele główne: 

- rozpoznawanie na mapie świata terenów zielonych; 

- poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt; 

- wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym; 

- rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej; 

- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi; 

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego; 

- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania 

zdrobnień oraz umiejętności układania rymów;  

- rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu za pomocą przymiotników; 

- ćwiczenia umiejętności modulowania głosem;  

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

- zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; 

- utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; 

- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych; 

- układanie i rozwiązywanie działań matematycznych; 

- utrwalanie przeliczania w dostępnym zakresie.  



 

„Podwórkowa awantura” 

1. Wpadła na podwórko pani kura, 

zła i wściekła jak gradowa chmura. 

I od razu głośno krzyczy: 

–Ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

Tylko moje kurczątko się liczy! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura. 

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura 

kłócą się, ojej, kłócą się, że hej, 

które dziecko jest ładniejsze, 

które najpiękniejsze jest! 

 

2. Pani Świnka biegnie już z chlewika. 

– Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

– woła tak do kury matki. 

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum. 

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

3. Leci kaczka, że aż gubi pióra. 

– To, co słyszę, to jest przecież bzdura! 

Kury, świnki są tak brudne, 

kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. 



Moje dzieci są po prostu cudne! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

4. Z budy wyskoczyła też psia mama  

Co się dzieje to ja nie wiem sama!  

Wygrywają moje psiaczki  

hau hau hau hau hau hau  

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!  

 

Ref. : Dzisiaj na podwórku…  

 

5. Tupie gąska mocno nadąsana  

Co ja słyszę, kłótnia tu od rana 

 No i o co moje pieski?  

Gę gę gę gę gę gę 

 Moje gąski to jest ród królewski!  

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła  

Głośne kłótnie szybko uciszyła  

Wszystkie dzieci, moje panie  

Śliczne są, cudne są  

A ja teraz proszę na śniadanie!  

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 



Temat kompleksowy:  

ŁĄKA W MAJU 

 

Termin realizacji: 16.05 – 20.05.2022r. 

 

Cele główne: 

- wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, kwiatów, ziół i mieszkańców łąki; 

 - poszerzanie słownictwa o nazwy kwiatów i ziół, a także zwierząt 

mieszkających na łące; 

 - dokonywanie syntezy sylabowej i głoskowej;  

– doskonalenie precyzji oraz umiejętności posługiwania się nożyczkami i cięcia 

po linii;  

- wdrażanie do uważnego słuchania; 

- rozwijanie umiejętności rytmicznego grania na instrumencie; 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii;  

- utrwalenie pojęcia owady i nazw owadów mieszkających na łące; 

- odszukiwanie najciekawszych detalów na Starym Mieście; 

- odkrywanie zastosowania  i znaczenia kogucika i kurki dla charakteru miasta; 

- wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych; 

 - zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków; 

- rozwijanie umiejętności przeliczania w podanym zakresie; 

- rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz logicznego myślenia; 

- utrwalanie liczb i znaków graficznych oraz umiejętności dokonywania 

obliczeń. 

  



„Karuzela na łące” 

1. Dzień radosny dziś na łące, 

mocno i gorąco świeci majowe słońce. 

Dobry humor się udziela, 

przyjechała karuzela, będzie wielki bal! 

 

Ref.: Na majowej łące karuzela 

dla biedronki, osy i dla trzmiela. 

I mrówka jedzie z chrząszczem, 

i żaba, i chrabąszcze, 

i konik polny wskoczył, 

i żuczek się przytoczył. 

A karuzela wiruje w koło, 

muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam! 

 

2. Kwiaty cieszą się z pogody 

i sukienki zakładają – to pokaz mody! 

Maki, chabry, fiołki, dzwonki. 

Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą! 

 

3. Pająk nad porządkiem czuwa, 

a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa. 

Pszczoła miód rozdaje wszystkim, 

pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest! 

 

Ref.: Na majowej łące… 



 

Temat kompleksowy: 

ŚWIĘTO RODZICÓW 

 

Termin realizacji: 23.05 – 27.05.2022r. 

 

Cele główne: 

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka; 

-  wzbogacanie informacji na temat ich świąt; 

- ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza; 

- rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń 

przymiotnikowych; 

- rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie 

wyglądu członków rodziny na rysunku; 

- rozwijanie kompetencji językowo – matematycznych; 

- zapoznanie z rolą matki w rodzinie; 

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej; 

- wyjaśnienie roli ojca w rodzinie; 

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca; 

- wzbogacenie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci; 

- rozwijanie umiejętności wokalnych; 

- wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami; 

- zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych; 

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami. 

 



 

 

 

„M jak mama, t jak tata” 

1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas, 

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas. 

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca, 

i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca! 

 

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć! 

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć! 

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat. 

Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat! 

 

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni, 

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my! 

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy, 

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy. 

 

Ref.: M jak mama, t jak tata… 

 

 

 

  



Temat kompleksowy:  

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

Termin realizacji: 30.05 – 03.06.2022r. 

 

 

Cele główne: 

- zapoznanie z dokumentem określającym prawa dziecka;  

- poznawanie wieloznaczności słowa „dom”;  

- spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób oraz właściwe 

reagowanie na nie;  

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych;  

- rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w 

trudnych sytuacjach;  

- uświadomienie dzieciom, że posiadają nie tylko prawa ale i 

obowiązki;  

- integrowanie dzieci z różnych grup przedszkola; 

- zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków; 

- wdrażanie do badania rzeczywistości i wyciągania wniosków; 

- utrwalanie nazw figur geometrycznych; 

- rozwijanie umiejętności przeliczania. 

  



 „W przyjaźni tkwi siła” 

I. Ty jesteś kumplem moim, ja jestem kumplem Twoim .  

I tak już zawsze będzie - na dobre i na złe .  

Gdy czasem mam zły humor, to wiem gdzie mam się udać,  

bo wspólne nasze drogi już dawno zbiegły się .  

 

Ref . Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła,  

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej.  

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła - wielka tak, 

 że nic nie pokona jej!  

 

II. Ty liczyć na mnie możesz i ja na Ciebie mogę,  

choć z matmą czasem gorzej jest Tobie, a nie mnie .  

Gdy wpadnę w tarapaty, na przerwie jesteś obok .  

Pewnością swą i siłą wspieramy zawsze się .  

 

Ref . Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła…  

 

III. A czasem na podwórku, wycieczce albo w kinie,  

kilku kumpli, najfajniejszych, dołącza do nas się. 

 I wtedy jest wesoło, bo gdy jesteśmy razem,  

w przyjaźni szybko płynie dziecięcych zabaw czas .  

Ref . Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła…  

 

IV. Ty jesteś kumplem moim, ja jestem kumplem Twoim .  

I tak już zawsze będzie - na dobre i na złe .  

 

Ref . Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła… x2 

 

 


