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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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                                                 WIERSZYK MIESIĄCA : 

Kocham Mamę! Kocham Tatę! 
Bo są dla mnie całym światem 

I kochają mnie nad życie 
Powiem więcej, są w zachwycie 

 
Że ja jestem ich kruszyną 

Skarbem, szczęściem, odrobiną 
I że jestem ich marzeniem 

Oczkiem w głowie i spełnieniem 
 

                                                       Dziś w dniu święta Mamo, Tato 
Chcę Wam podziękować za to 

Że tu, jestem, żyję stoję 
I że mam Was obydwoje! 

 
I powiedzieć mogę Wam 
Że rodziców super mam 

Tak cudownych i wspaniałych 
Jak ja przecież doskonałych 

 

                                             PIOSENKA MIESIĄCA: 

KOCHAM CIĘ TI AMO JE TAIME 

Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów 

Ty z pewnością wiesz to wszystko 
Jednak powiem to znów 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też 

Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą 

Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też 


