
1. MUZYKA JEST WSZĘDZIE 

W pierwszym tygodniu maja przekonamy się, czy muzykę 

naprawdę możemy usłyszeć wszędzie – poszukamy jej w 

przyrodzie, a także w naszych domach. Poznamy nazwy 

najpopularniejszych instrumentów, posłuchamy wydawanych 

przez nie dźwięków… Samodzielnie wykonamy własne 

instrumenty, a może nawet zagramy na nich koncert!  

 

„Deszczowa muzyka” J. Kulmowa 

 

Co to za dzwonek? 

A to w tej rynnie. 

A to muzyka deszczowa płynie. 

A to na dachach, 

jakby na bębnach, 

dudni, dudni ulewa wiosenna. 

Tłucze o szyby wesołym deszczem, 

bębni kroplami jeszcze i jeszcze. 

I na listeczkach gra z całej duszy, 

aż rozkrzyczane słowiki głuszy... 

 

 

 

 

 

 

 



2. WARSZAWA – STOLICA POLSKI 

 

W kolejnym tygodniu przypomnimy sobie, jak nazywa się nasz kraj, 

jak wyglądają jego flaga oraz godło. Ale najwięcej uwagi poświęcimy 

Warszawie – naszej stolicy. Wysłuchamy legendy o Warsie i Sawie, 

która wytłumaczy nam, jak powstało nasze miasto i dlaczego nosi 

taką nazwę. Wybierzemy się też na wirtualny spacer po 

najpopularniejszych miejscach Warszawy, a Zamek 

Królewski spróbujemy ułożyć w całość  z puzzli online. 

Nauczymy się też nowej piosenki – „Tutaj mieszkam”.    

Herb Warszawy, czyli syrenka, będzie dla nas inspiracją do 

stworzenia pracy plastycznej.  

 

 

3. WIOSENNA ŁĄKA 

W trzecim tygodniu maja przeniesiemy się na kolorową i pachnącą 

wiosenną łąkę. Posłuchamy śpiewu ptaków, brzęczenia owadów, 

obejrzymy najpiękniejsze kwiaty – ich nazwy poznamy dzięki wirtualnej 

wycieczce ze Skrzatem Borówką. „Poranek” E. Griega będzie dla nas 

kolejnym spotkaniem z muzyką poważną. Wysłuchamy tego utworu, 

oglądając równocześnie prezentację slajdów, przedstawiających łąkową 

przyrodę. Poznamy także nową zabawę przy muzyce – „Wiosna – 

urodziły się motyle”. Wykonamy też żabkę metodą origami z 

papierowych kół różnej wielkości. A gra matematyczna „Prawo, lewo” 

pomoże nam utrwalić kierunki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MOJA RODZINA 

W ostatnim tygodniu będziemy rozmawiać o rodzinie. To 

nie przypadek, przecież 26 maja obchodzimy jedno z 

najważniejszych świąt dla każdego przedszkolaka – Dzień 

Mamy! Pomimo tych nietypowych warunków postaramy się 

uczcić ten dzień wykonując laurkę i ucząc się dla naszych mam 

pięknej piosenki – „Jesteś mamo skarbem mym”. Będziemy 

przeglądać rodzinne albumy i przypominać sobie imiona 

naszych najbliższych. Posłuchamy opowiadania B. Formy „Jak 

Tomek pomagał mamusi” i zastanowimy się, jak my możemy 

pomóc naszym mamom w codziennych obowiązkach.  

 

Wszystkim Mamom naszych kochanych Kangurków 

życzymy z okazji ich święta samych radosnych i słonecznych 

chwil! 

 


