
            CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  MAJU? 

 

 

1. POLSKA TO MÓJ DOM 

 

 kształtuje poczucie tożsamości narodowej; 

  potrafi zaśpiewać Hymn Narodowy i przyjąć właściwą postawę; 

 rozpoznaje symbole narodowe i rozumie ich znaczenie; 

  uświadamia sobie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i 

należy do Unii Europejskiej; 

  wie, jak wygląda flaga UE; 

 poznaje wielką i małą, pisaną i drukowaną literę J, j; 

 utrwala wszystkie poznane litery, ćwiczy umiejętność czytania; 

 utrwala cyfry i znaki matematyczne: +, -, =,i wykonuje proste 

działania liczbowe w  alfabecie palcowym; 

 poznaje historię swojego kraju i rodzinnej miejscowości-prezentacja 

multimedialna. 

 

Jestem Polakiem, a ty Polką.                                                                                        

Naszym domem Polska jest.                                                                                     

Stolica leży nad Wisłą szeroką,                                                                                    

a Syrenka to jej herb. 

 

 

 

,,Piosenka o mojej Warszawie” – 

piosenka M. Fogga 

Jak uśmiech dziewczyny kochanej, 

jak wiosny budzącej się wiew, 

jak świergot jaskółek nad ranem, 

młodzieńcze uczucie nie znane. 



Jak rosa błyszcząca na trawie 

z miłości rodzącej się wiew, 

tak serce raduje piosenki tej śpiew, 

piosenki o mojej Warszawie. 

 

 

 

 

2. WRAŻENIA I UCZUCIA 

 

 kształtuje społecznie 

akceptowane postawy; 

 rozumie, że niektóre 

zachowania mogą sprawić 

innym przykrość;                                                                                                   

 rozpoznaje i wyraża emocje również w Polskim Języku Migowym;                                                                       

 stara się działać i myśleć empatycznie;                                                       

 dostrzega, że podobne sytuacje mogą wywołać różne uczucia  

 u różnych ludzi;                                                                                           

  rozpoznaje, odczytuje wszystkie litery alfabetu także w PJM                   

 uświadamia sobie stałość liczby elementów w zbiorze;                      

  zna zasady obowiązujące w bliższym i dalszym otoczeniu 

społecznym; 

,, Lisi ogon” – fragm. Opowiadania M. Bennewicza 

Bo strach, to tylko przebranie,                                                                                          

I groźne zakłada maski                                                                                                   

lecz zadaj sobie pytanie,                                                                                                    

na jakie czeka oklaski? 

Stres karmi się naszym strachem                                                                                         

Jak gołąb na dachu bułką.                                                                                 

Wystarczy jednym zamachem                                                                        

Przegonić go jak kurz z półki. 

 

,,PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ W BIEDZIE” – zrozumienie 

sensu przysłowia 

 



3. ŚWIĘTO  RODZINY 

 określa członków rodziny i nazywa relacje między nimi;                                 

 rozumie pojęcie ,, drzewo genealogiczne” i porządkuje chronologicznie 

członków rodziny;   

 potrafi w języku migowym pokazać znaki: rodzina, mama, tata, brat, siostra, 

babcia, dziadek;                                                                             

 utożsamia się z rodziną i ma poczucie przywiązania do najbliższych;  - 

poznaje znaki matematyczne: większości i mniejszości >, < i stosuje je w 

działaniu;                                                                                                                          

  ustala równoliczność w dwóch zbiorach;                                                              

 ćwiczy umiejętność czytania i sprawność grafomotoryczną;                                 

  odwzajemnia uczucia miłości i przywiązania do najbliższych; 

 

 

                                                             ,, Rodzina” – wiersz W. Kosteckiej 

Mieszkają w jednym domu                                                                                                 

i bardzo się kochają,                                                                                                             

więc troszczą się o siebie                                                                                                           

i sobie pomagają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA: 

Żyj droga Mamo, żyj nam sto lat. 

Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas! 

Żyj drogi Tato, żyj nam sto lat. 

Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas! 

 

 

 

 

 

 



W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje matematyczne, 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, programy 

własne, Innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- Innowacja 

pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie sześciolatków – 

Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program rozwijający i poszerzający 

umiejętności dzieci, uwrażliwiający na posługiwanie się piękną, poprawną 

polszczyzną z elementami twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem dobrym kolegą, ale czy 

zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców do 

poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

 

 

 

 

KOCHANI RODZICE  

WASZE POCIECHY I PANIE Z GRUPY 

,,BIEDRONEK” 

ŻYCZĄ WAM WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO!!! 

 


