
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Maj 2022 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

• ,,Moja miejscowość, mój region” 

• „Moja ojczyzna” 

• „Łąka w maju” 

• „Święto rodziców” 

• ,,Niby tacy sami, a jednak inni” 
 
 

Temat kompleksowy: „Moja miejscowość, mój region”. 

Termin realizacji: 02.05-06.05.2022r. 

Cele: 

Dziecko: 

• wie, że jest Polakiem; 
• wypowiada się na temat wiersza; 

• potrafi wskazać flagę Polski; 
• czyta samodzielnie wybrane wyrazy; 

• wykonuje album wspólnie z kolegami/koleżankami z grupy; 

• umieszcza album w kąciku regionalnym.  
• wymienia różnice między miastem a wsią; 

• potrafi podać swój adres zamieszkania oraz przedszkola; 
• wypowiada się całymi zdaniami; 

• dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy; 
• wymienia nazwy pobliskich ulic. 

• porusza się zgodnie z rytmem; 
• śpiewa piosenkę; 



• stosuje się do sygnałów ustalonych przez nauczyciela; 
• wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru;  

• rozpoznaje herb swojej miejscowości. 

• dodaje i odejmuje w zakresie 10;  
• układa i odczytuje działania dotyczące dodawania i odejmowania;  

• potrafi wykonać działanie według instrukcji nauczyciela.  

 

 
Piosenka ,,Najpiękniejsze miejsce świata" (sł. i muz. K. Gowik) 

 

1.Są na całym świecie miasteczek tysiące, 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

Tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i przód! 

Taki to mój cały cud! 

 

2.Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki 

 

Ref. A ja mieszkam… 

 

3.Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje. 

 

Ref. A ja mieszkam… 

 

 



Temat kompleksowy : ,,Moja ojczyzna”. 

Termin realizacji: 09.05-13.05.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

 • zapoznaje się z nazwami państw należących do UE; 

• wymienia nazwy poszczególnych państw należących do UE; 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• wykonuje proste posiłki;  

• wie, co jest potrzebne do wykonania pizzy. 

• poznaje miarę płynów ; 

• wie, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się 

jego wyglądem  ,  

• wie, że płyny występują w butelkach: 0,5l,1l,1,5l. 

• śpiewa piosenkę; 

● rozwija umiejętności wokalne; 

● porusza się rytmicznie przy muzyce;  

● wykonuje małą mapę Polski; 

● wskazuje na mapie Polski: Warszawę, Bałtyk, Tatry. 

● wypowiada się całymi zdaniami; 

● poznaje historię powstania Warszawy; 

● wie, jak wygląda mapa Polski; 

● wykonuje pracę plastyczną; 

● działa twórczo. 

● wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

● wie, że Hans Christian Andersen pisał baśnie dla dzieci 

● potrafi wskazać na mapie Europy Danię; 



● zna nazwę stolicy Danii. 

 

 

Syrenka (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Stoi Syrenka nad Wisłą 

I patrzy na rzeki fale. 

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, 

no i nie boją się wcale. 

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, 

no i nie boją się wcale. 

To nie jest żywa Syrenka, 

 To pomnik Warszawę chroni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

 

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica  

Ciągle Syrenkę zachwyca. 

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp 

swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup. 

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: 

Chlup! Chlup! Chlup! 

 

II. Kiedyś prawdziwa Syrenka 

w falach tej rzeki mieszkała. 

Siadała czasem na brzegu Wisły 



I cudnie pieśni śpiewała. 

Siadała czasem na brzegu Wisły 

I cudnie pieśni śpiewała. 

Złapali ją w sieć rybacy, 

spać poszli, bo nocka była, 

lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, 

bo bardzo go prosiła. 

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, 

bo bardzo go prosiła. 

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, 

bo bardzo go prosiła. 

 

Ref.: Nasza Warszawa… 

 

 

 
 

 

 

 

Temat kompleksowy: „Łąka w maju.” 

Termin realizacji: 16.05-20.05.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

• wymienia rośliny i zwierzęta spotykane na łące; 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi; 



• dzieli na głoski zwierzęta żyjące na łące oraz rośliny tam rosnące;  

• wykonuje pracę plastyczną; 

• dostrzega piękno majowej przyrody. 

• wie, że sześcian foremny ma sześć ścian w kształcie przystających 

kwadratów; 

• ustawia sześciany według wielkości: od najmniejszego do największego i na 

odwrót. 

• rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące na łące; 

• bawi się z kolegami/koleżankami na łące; 

• potrafi dostosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 

wycieczce przedszkolnej; 

• utrwala liczenie w zakresie 25; 

• doskonali kompetencje matematyczne. 

• reaguje odpowiednim ruchem na hasła i sygnały muzyczne; 

• rozwija umiejętności wokalne; 

• śpiewa piosenkę; 

• wymienia nazwy wielu zwierząt, roślin, interesuje się przyrodą; 

• wymienia nazwy wybranych roślin zielonych; 

• rozwija zainteresowania przyrodą. 

• rozwija zdolności manualne; 

• wykonuje papierową pszczołę; 

• wymienia części ciała pszczoły. 

 

 



 

 

Temat kompleksowy: ,,Święto rodziców” 

Termin realizacji: 23.05-27.05. 2022 r. 

Cele:  

Dziecko: 

• rozwija pamięć;  

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• recytuje wiersz; 

• wykonuje miseczkę; 

• rozwija sprawność manualną; 

• wykonuje prezent dla bliskich. 

• stosuje słowa: wysoki, niski;  

• stosuje słowa: wyższy od, niszy od, takiego samego wzrostu; 

• poznaje nową jednostkę miary. 

• porusza się rytmicznie przy piosence; 

• śpiewa piosenkę; 

• wykonuje pracę plastyczną; 

• podczas wykonywania pracy posługuje się instrukcją.  

• dzieli słowa na sylaby, głoski; 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• rozwija mowę; 

• wykonuje obrazek techniką krigami; 

• robi prezent dla rodziców. 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• czyta samodzielnie tekst w książce;  

• obdarza uwagą osoby dorosłe oraz inne dzieci. 

 



 

Piosenka „Tango dla mamy” 

 

1. 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 już wstać. 

 

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. 

 

2. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa 

I tylko mama nam wybaczać jest gotowa. 

Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia: 

Stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci. 

 

Ref.: Kochana mamo… 

 

3.Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie, 

Teraz przyszedł 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… 

 

 



 

 

 

Temat kompleksowy: ,,Niby tacy sami, a jednak inni” 

Termin realizacji: 30.05-03.06. 2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

• jest tolerancyjne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych; 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• rozwija mowę; 

• wykonuje pracę plastyczną; 

• wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi różnych ras; 

• rozwija sprawność manualną. 

• poznaje działanie wagi szalkowej; 

• stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej 

masie; 

• porównuje masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej. 

• bawi się z młodszymi i ze starszymi kolegami; 

• bierze udział w konkursach, zabawach zręcznościowych; 

• rozwija wyobraźnię; 

• posiada zdolność obrazowania tekstu ruchem. 

• zmienia tempr głosu; 

• śpiewa piosenkę; 

• rozwija mowę; 

• wykonuje pracę plastyczną; 



• wykorzystuje do pracy pudełka po czekoladkach. 

• rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne; 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami; 

• rozwija mowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


