
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE BIEDRONKI  

 

Tematy kompleksowe: 
 
Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?- zapoznanie z rodzinną 
miejscowością, zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej, poznawanie 
wybranych zabytków w Europie i na świecie, rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-
wzrokowej. 
 
Tydzień II- Czyim domem jest łąka?- poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 
zdobywanie wiedzy o motylach, poszerzanie wiedzy o pszczołach, 
zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące, wzbogacanie 
słownictwa związanego z przyrodą. 
 
Tydzień III - Jak daleko pada jabłko od jabłoni?- prezentowanie wiedzy osobistej o 
mamie, zapoznanie z sześcianem, dostrzeganie podobieństw między członkami 
rodziny, budzenie szacunku do rodziców, zachęcanie do sprawiania bliskim 
przyjemności. 
 
Tydzień IV – Czego dzieci potrzebują do szczęścia?- zapoznanie z pojęciem 
przyjaźni, utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa, kształtowanie 
postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, dostrzeganie różnic i 
podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów, integrowanie się 
dzieci. 
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PIOSENKA MIESIĄCA 

PIOSENKA „STO LAT DLA MAMY I TATY!” 

  

Moja mama najpiękniejsza jest i już, 

delikatna jak maleńkie płatki róż. 

Taka dobra taka słodka niczym miód. 

No po prostu w każdym calu mama cud. 

Ref. Bo tak właśnie w życiu jest 

każda mama jest the best. 

Dziś usłyszy cały świat, 

żyj mamusiu nam sto lat. 2x 

A mój tata to jest taki super gość, 

przy nim znika każdy smutek każda złość. 

Więc zaśpiewam dzisiaj tacie z wszystkich sił, 

że go kocham chcę by zawsze przy mnie był. 

Ref. Bo tak właśnie w życiu jest 

Każdy tata jest the best 

Dziś usłyszy cały świat 

Żyj tatusiu nam sto lat. 2x 

 



WIERSZYK MIESIĄCA 

"MAMA I TATA" J. KOCZANOWSKA 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały. 

To dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

  

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi. 

Loty huśtawką, prawie do słońca, 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

  

Kochana Mamo, Kochany Tato, 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie.  

  

 

 

 


