
1 
 

MAJOWE 

PRZYGODY JAGÓDEK 

 

 
 

Najweselsze, najzieleńsze maj ma obyczaje. 

W cztery strony - świat zielony umajony majem! 

Ciepły deszczyk każdą kroplą rozwija dokoła 

z pąków - kwiaty, z listków - liście, z ziółek - bujne zioła. 

A po deszczu dzień pogodny malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne na nitkę pajęczą. 

A gdy ciepła noc nadchodzi, kiedy dzień już zamilkł, 

maj bzem pachnie, wniebogłosy dzwoni słowikami!. 
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MAJOWA ŁĄKA  
 

 

W tym temacie Jagódki 

poznają łąkę i wszystko  

co z nią związane 

  
 

 

Piosenka do nauki 

NA ZIELONEJ ŁĄCE, GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

BRYKA KONIK POLNY, LATA BĄK POWOLNY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

NA ZIELONEJ ŁACE, GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

FRUWA MOTYL BIAŁY, WAŻKA, TRZMIEL WSPANIAŁY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

RĘCE W GÓRE 1,2,3 , WY ZAGRAJCIE TAK JAK MY 

RĘCE W GÓRE 1,2,3, WY ZAGRAJCIE TAK JAK MY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE, GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

JEST CAŁA ORKIESTRA, BĘBEN I CZELESTA 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 
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Jak co roku w maju nasze przedszkole obchodzi Tydzień Europejski. 

W tym roku przypada 15-lecie projektów eTwinning w Polsce.  

Wyruszymy w podróż (palcem po mapie) i odwiedzimy kraje, z którymi 

współpracujemy podczas realizowania projektów eTwinning: Grecję, 

Słowację, Hiszpanię, Litwę, Wielką Brytanię, Turcję, Rumunię, 

Serbię, Cypr, Bułgarię.  

Poznamy flagi państw, język i inne ciekawostki. 

 

 

 

„Europa to rodzina wie to każdy malec 

Lepiej dużą mieć rodzinę,  

niż być sam jak palec” 
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2. MOJA RODZINA 

 W AKCJI 

 

 

Rodzina jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, czy to 

dużego czy małego.  

Podczas realizacji tego tematu będziemy: 

-  zastanawiać się nad tym, „Kim zostanę kiedy dorosnę?” 

- utrwalimy nazwy zawodów, a także poznamy nowe zawody 

przyszłości  

- porozmawiamy o emocjach i uczuciach 

- wspólnie nauczymy się wierszy i piosenek o rodzinie. 

 

„Bajkowy tort” - wiersz Ewy Stadtmüller 

Upichcimy dla rodziców 

Ciasto nad ciastami. 

Grzeczność będzie białą mąką, 

Uśmiech rodzynkami, 

Dobre słowo – łyżką masła, 

Posłuszeństwo jajkiem. 

Kremem pieszczot ozdobimy 

Tę tortową bajkę. 

Wszystko razem posypiemy 

Słodkiej ciszy makiem 

I rodzicom zaniesiemy, 

Niech zjedzą ze smakiem 
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Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

 

Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić 

Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi 

 

Ja mogę na Was liczyć, wiem, że mi pomożecie 

Najlepszych mam rodziców, na całym wielkim świecie 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato,  

za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato za to,  

że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was 

 

A najpiękniejsze chwile  są kiedy mnie tulicie 

Dajecie mi buziaki,  idziemy tak przez życie. 

 

Co mogę dla Was zrobić? Jak mogę się odwdzięczyć 

Jesteście w moim sercu, będziecie w mej pamięci. 
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Akcje, które będziemy obchodzić w grupie: 

 

V edycja Uczymy Dzieci Programować  

 

Europejskie projekty eTwinning  

 

- I am a Teacher – what’s Your Superpower 

- I’m having fun with Orff 

 

Ciekawe dni w miesiącu:  

Dzień Strażaka, Dzień Europy, Dzień Rodzin, Dzień Praw 

Zwierząt, Dzień Mamy, Europejski Dzień Parków Narodowych, 

Dzień Bociana Białego 

 

 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 
Pytajcie, myślcie, odkrywajcie - rozmowy z dziećmi na ważne tematy –- 

innowacja własna nauczycieli 

Wiem, umiem i działam - program własny rozwijający zainteresowania 

dzieci nauką programowania 

Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała Polska Czyta Dzieciom 

„Czytające Przedszkole” - zapraszamy chętnych rodziców do czytania w grupie. 

Treści europejskie – realizacja programu „Z Przedszkolakiem po 

Europie”, projekt Erasmus+  

Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

W codziennej pracy: 

 

• Dziecięca matematyka  

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss,  

Terapia ręki przy muzyce, ImproVszkole.  

Miłej zabawy  

życzą Jagódki 


