
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA 

MIESIĄC MAJ 2022r. DLA DZIECI 4 letnich 

GRUPA SMERFY 

 

Tematy kompleksowe: 

 

Tydzień I – MOJA OJCZYZNA - poczucie przynależności narodowej, poznawanie symboli 

narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie 

związanej z Polską, nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.  

Tydzień II - MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION-  kształtowanie poczucie przynależności 

narodowej, zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk 

atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.). Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), 

nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. 

Tydzień III – ŁĄKA W MAJU - obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w 

przyrodzie, poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli, rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych. Rozwijanie spostrzegawczości, poczucia rytmu oraz sprawności manualnej. 

Tydzień IV – ŚWIĘTO RODZICÓW- dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka, przynależności 

do rodziny, pogłębianie więzi emocjonalnych i wyrażanie uczuć, doskonalenie mowy poprzez swobodne 

wypowiadanie się na temat swoich rodziców, rodziny,  wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach 

plastyczno-muzycznych. 
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Wierszyk miesiąca: 

  
Dziękuje Wam bardzo Moi Rodzice 

Za waszą miłość i wychowanie 

Pyszne obiadki , czytanie bajek 

Wspólne spacery i przytulanie. 

 

Dziękuje Wam bardzo Moi Rodzice 

Za piękne życie z wami u boku 

Już nic nie powiem , tylko przytulę 

Bo moja mama ma łezkę w oku. 

 

 

           
 

 Piosenka miesiąca: 

  
1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Ref: Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój cały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

2. Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

tata kocha lecz inaczej, 

uspokaja kiedy płaczę. 

 

3. Gdy napsocę i nabroję, 

siedzę w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

  

4. Kiedy nie mam taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 


