
Przewidywane osiągnięcia dziecka w maju  

w grupie 4-5 latków 

 

 
Tematyka kompleksowa: 

Tydzień I: Polska to mój dom 

Tydzień II: W krainie muzyki 

Tydzień III: Wrażenia i uczucia 

Tydzień IV: Święto mamy i taty 

Tydzień V: Dzień Dziecka 

W maju mamy pod szczególną uwagą:  

- utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami, 

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,  

- zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast, 

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

- rozbudzanie dumy z bycia Polakiem, 

- doskonalenie percepcji wzrokowej, 

- wprowadzenie litery J, j , 

- doskonalenie uważnego słuchania, 

- budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, 

- poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty),  

- doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i 

kontynuowanie rytmów), 

- zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi,  

- rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej, 

- wprowadzenie litery H, h,  

- doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych,  

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, 

- doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją, utrwalenie 

aspektu porządkowego liczb, 
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- utrwalenie nazw emocji, 

- doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne,  

- rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego, 

- rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób,  

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie, 

- doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach – objętość, waga, 

dzielenie, 

- rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat, 

- wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami,  

- wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej, 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania ich nazw, 

- rozwijanie empatii, 

- doskonalenie słuchu fonematycznego,  

- poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety,  

- uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych, 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami, 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,  

- przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie,  

- uwrażliwienie na emocje i odczucia innych, 

- doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji, 

- motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim, 

- inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych, 

- uwrażliwienie dzieci na los innych,  

- zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”, 

- doskonalenie umiejętności przeliczania, 

- doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

- uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw, 

- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata,  

- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie, 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych, 

- zaznajomienie dzieci z ich prawami, 

- kształtowanie poczucia własnej wartości, 

- zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach, 

- doskonalenie umiejętności czytania dat. 

 

 

Kilka piosenek i wierszy: 
  

Katechizm polskiego dziecka  
         (Władysław Bełza) 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 



- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

- Coś ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie. 

 

 

Podróże po Polsce 

1.Na dole mapy góry wysokie! 

Mrugają Tatry nad Morskim Okiem. 

Kto chciałby w wodzie stopy zamoczyć? 

Choć lodowata, widok uroczy! 

Ref.: Och jaka piękna ojczyzna nasza! 

W podróż po Polsce wszystkich zaprasza! 

Wędrujcie ze mną - mówi Gagatek. 

Zwiedzamy kraj nasz palcem po mapie. 

2.Przecina mapę nitka błękitna. 

Jak się nazywa ta rzeka? Wisła. 

Z gór nas zabierze ta rzek królowa  

do Wawelskiego Smoka z Krakowa. 

 Ref.: 

3.Na samej górze Bałtyckie Morze. 

Roi się w morzu od dziwnych stworzeń. 

Chodźmy na spacer piaszczysta plażą,  

może się jakieś ryby pokażą. 

Ref. 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła,  

Szablą odbierzemy. 

 Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, 

 Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem (2x) 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami,  

Dał nam przykład Bonaparte,  

Jak zwyciężać mamy. 

 Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski... (2x)  

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze,  

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski(2x). 

 

 



„Moja wesoła rodzinka” 

My rodzinkę 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 mały świat 

Dużo słońca, czasem grad 

To wesoły jest Mój świat. 

Mama zawsze kocha czule 

Ja do mamy się przytulę 

Tata kocha lecz inaczej 

Uspokaja kiedy płacze. 

Ref. Mama, tata………………. 

Gdy napsocę i nabroję 

Siadam w kacie bo się boję. 

Tata skarci, pożałuje 

A mamusia pocałuje. 

Ref. Mama, tata……………….. 

Kiedy nie ma taty, mamy 

Wszyscy sobie pomagamy. 

I choć sprzątać nie ma komu 

Jest wesoło w naszym domu. 

Ref. Mama, tata…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


