
 

PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA 

 wspólnie z misiem Uszatkiem wybierzemy się 

w wirtualną podróż po krajach europejskich, 

podczas której poznamy bohaterów literackich 

z innych państw; 

 poznamy flagi wybranych krajów europejskich; 

 ułożymy puzzle z wieżą Eiffla; 

 obejrzymy film edukacyjny, który pozwoli nam utrwalić nazwy 

i wygląd polskich symboli narodowych; 

 zagramy w memory „Symbole Polski i Unii Europejskiej”; 

 utrwalimy piosenkę w języku angielskim „Counting song”; 

 będziemy rozwijać poczucie rytmu podczas zabawy rytmicznej 

„La rapsa”; 

 wysłuchamy piosenki „Jestem Polakiem”. 

WIOSNA NA ŁĄCE 

 poznamy nazwy zwierząt żyjących na łące, oglądając ilustracje 

i wybrane filmy edukacyjne; 

 będziemy doskonalić umiejętność liczenia i utrwalimy 

znaki graficzne cyfr podczas interaktywnej gry 

„Liczymy zwierzęta i owady”; 

 będziemy rozwijać logiczne myślenie, 

układając „Wiosenne rytmy”; 

 będziemy usprawniać aparat mowy, naśladując 

odgłosy owadów w zabawie „Odgłosy na łące”; 

 będziemy rozwijać naszą sprawność fizyczną podczas zabaw 

ruchowych: „Ślimak”, „Bocian chodzi po łące”, „Spacer po łące”, 

„Zapylamy kwiaty”; 

 wykonamy pracę techniczno-plastyczną „Motylek”; 

W MAJU 

U WRÓBELKÓW 



 będziemy rozwiązywać zagadki słowne o zwierzętach żyjących 

na łące; 

 wysłuchamy wiersza „Mieszkańcy łąki” – R. Steczkiewicz; 

 odkryjemy zakodowany obrazek; 

 będziemy usprawniać koordynację wzrokowo-ruchową oraz 

rozwijać spostrzegawczość podczas gry interaktywnej „Złap 

motyla”; 

 zastanowimy się, jakie cechy powinien mieć prawdziwy 

przyjaciel na podstawie opowiadania A. Bomby „Muzyka 

przyjaźni”; 

 przypomnimy sobie piosenkę „Pszczółka śpi w ogrodzie”. 

Pszczółka śpi w ogrodzie 

raz, dwa, trzy 

ubrudzona w miodzie 

raz, dwa, trzy. 

ref. My dokoła niej chodzimy 

i się wcale nie boimy 

raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. /x2 

MOJA RODZINA 

  podczas zabawy „Jestem reporterem”, poznamy zawody naszych 

rodziców, dowiemy się co robią; 
  wykonamy pracę plastyczną „Mój wymarzony dom”; 
  weźmiemy udział w Balu u Bociana, obchodząc Światowy Dzień 

Ptaków Wędrownych; 
  weźmiemy udział w zabawie muzycznej „Taniec pszczół”; 
  wysłuchamy opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy”; 
  dowiemy się, gdzie szukać pomocy kiedy mamy problemy; 
  wysłuchamy wiersza D. Gellner „Święto taty”. 

 

Pszczółka się zbudziła 

raz, dwa, trzy 

nóżką poruszyła 

raz, dwa, trzy. 

ref. Kogo dotknie mała pszczoła 

musi tańczyć z nią dokoła 

raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. /x2 



WRÓBELKI W MAJU: 
 w ramach innowacji pedagogicznej  „Czarne charaktery też 

mają problemy, a my je wspólnie rozwiążemy” zastanowimy 

się „Kiedy jesteśmy szczęśliwi?” na podstawie bajki Calineczka; 

 w ramach innowacji „Jedna rączka, druga rączka zakręcimy 

bączka” w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą sprawność 

manualną podczas zabaw z wykorzystaniem przedmiotów 

codziennego użytku; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemia? – zabawy ekologiczne 

z bohaterami bajek” poobserwujemy drzewa znajdujące się 

w naszej okolicy oraz wykonamy poidełka dla ptaków i owadów. 

 


