
Przewidywane osiągnięcia dzieci w 

maju  

w grupie 4-latków   

 

 

Tematy kompleksowe: 

1. POLSKA TO MÓJ DOM 

2. W KRAINIE MUZYKI 

3. WRAŻENIA I UCZUCIA 

4. ŚWIĘTO MAMY I TATY 

 

W maju pod szczególną uwagą mamy: 

 Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”. 

 Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się 

na temat usłyszanej legendy. 

 Rozwijanie umiejętności manualnych. 



 Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni. 

 Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. 

 Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i 

roślin. 

 Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej. 

 Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla 

symboli narodowych. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji 

ruchowej. 

 Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez 

naśladowanie dźwięków instrumentów. 

 Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki 

opisujące ich cechy. 

 Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania. 

 Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – 

dyrygenta. 

 Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata. 

 Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych 

instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów. 

 Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm 

społecznych podczas uroczystości. 

 Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu 

narodowego. 

 Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. 

 Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego 

człowieka.  

 Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć. 

 Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób 

społecznie akceptowalny. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji 

ruchowej. 

 Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem. 

 Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc. 



 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” 

usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej. 

 Wyzwalanie kreatywności twórczej. 

 Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. 

 Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej. 

 Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się 

nożyczkami. 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. 

 Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem. 

 Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi 

rodzinnych. 

 Kształtowanie umiejętności wcielania się w role. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty. 

 

Kilka piosenek i wierszy: 

„Katechizm polskiego dziecka”  

(Władysław Bełza)  

 

– Kto ty jesteś?  

– Polak mały.  

– Jaki znak twój?  

– Orzeł biały.  

– Gdzie ty mieszkasz?  

– Między swemi. (swymi)  

– W jakim kraju?  

– W polskiej ziemi.  

– Czem ta ziemia? (czym)  

– Mą Ojczyzną.  

– Czem zdobyta? (czym)  



– Krwią i blizną.  

– Czy ją kochasz?  

– Kocham szczerze.  

– A w co wierzysz?  

– W Polskę wierzę 

 

„Na muzyce w przedszkolu”  

(sł. i muz. Katarzyna Kulikowska)  

 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  

Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło. x2  

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  

Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2  

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  

Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło. x2  

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  

Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2 

 

 

„Masaż” – dzieci siedzą w kręgu, jedno za drugim, i wykonują 

masaż pleców osoby siedzącej przed nimi zgodnie ze słowami i 

ruchami N.  

 

Idą słonie,   Dzieci kładą na przemian całe 

dłonie na plecach kolegi.  

potem konie,     Uderzają delikatnie 

piąstkami.  



panieneczki na szpileczkach  Stukają palcami 

wskazującymi.  

z gryzącymi pieseczkami,   Delikatnie szczypią.  

świeci słonko,     Dłońmi zataczają koła.  

płynie rzeczka,     Rysują linię.  

pada deszczyk,     Stukają wszystkimi palcami.  

czujesz dreszczyk?   Łaskoczą. 

 

 

„Wszystko dla Ciebie” 

 

I. Słońce na niebie, uśmiech dla Ciebie 

kwiaty w wazonie, dziś święto Twoje. 

Za każdą chwilę w Twoich ramionach 

dziś tą piosenką chcę podziękować. 

 

Ref: 

Dlatego dzisiaj życzę Ci, 

niech Ci się milion gwiazdek śni. 

Niech Ci radości nie brakuje, 

niech na Twej buzi uśmiech króluje. / bis 

 

II. Ty mnie otaczasz swoją opieką, 

Ty robisz dla mnie wciąż coś dobrego. 

To Ty się troszczysz o moje zdrowie, 

dziś tą piosenką dziękuję Tobie. 

 



Ref: 

Dlatego dzisiaj życzę Ci, 

niech Ci się milion gwiazdek śni. 

Niech Ci radości nie brakuje, 

niech na Twej buzi uśmiech króluje. / bis



 


