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      Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wiosna w pełni, a przyroda raczy nas 

cudownymi widokami i zapachami kwitnących drzew i kwiatów. Właśnie w maju 

kwitną bzy i oszałamiają swym zapachem,  bo w maju świat jest piękniejszy, 

bajkowy. Miesiąc ten był dla nas bardzo atrakcyjny, pełen ciekawych i 

niezapomnianych zdarzeń, które wywołały mnóstwo emocji. Pierwszy tydzień 

rozpoczęliśmy od zagadnienia związanego z książką 

jako najlepszym przyjacielem przedszkolaka. 

Rozmawialiśmy o książkach i sposobie korzystania z 

nich oraz rozwiązywaliśmy zagadki słowne i 

pantomimiczne dotyczące poznanych utworów 

literackich. Były też zabawy ruchowe „Krasnoludki” 

oraz „Kubuś Puchatek i tygrysek” jak również  

zabawa logopedyczna „Wyprawa Jasia i Małgosi”, 

rozwijająca nasz aparat mowy. Kolejnego dnia 

wyszliśmy do biblioteki  miejskiej w której zapoznaliśmy się z jej rolą i sposobem 

korzystania. Pani bibliotekarka pokazała nam ciekawe pozycje książkowe . 

Rozpoznawaliśmy postacie bajkowe na podstawie pacynek,  nazywając je oraz  

określając jednocześnie  ich charakter. Na zakończenie każdy  z nas otrzymał 

naklejkę z logo „Cała Polska Czyta Dzieciom" i zakładkę, a my w ramach 

podziękowania wręczyliśmy pani bibliotekarce  własnoręcznie wykonany 

obrazek. Następnym ciekawym wydarzeniem  

były odwiedziny u strażaków,  gdzie mieliśmy 

okazję zobaczyć z bliska wóz strażacki oraz 

zapoznać się ze sposobem jego użytkowania. 

Strażacy zaprezentowali nam i opisali ubiór 

wykorzystywany w akcjach gaśniczych oraz 

bardzo przydatną umiejętność,   jaką jest  

udzielanie pierwszej pomocy. Rozpoznaliśmy 

wśród nich tatę naszego kolegi Remika, dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć w 

tym interesującym spotkaniu. Pozostając w temacie książkowym, czekaliśmy w 

przedszkolu na odwiedziny  autora ponad stu  książek dla dzieci, pana Wiesława 

Drabika. W świetnym  humorze pisarz czytał nam najśmieszniejsze fragmenty 

własnych utworów oraz opowiadał jak powstaje książka od pomysłu po 

drukarnię.  Bawiliśmy się wspólnie w odgadywanie rymów a  każda odpowiedź 

na łatwe zagadki nagradzana była naklejkami lub zakładkami. Zwieńczeniem 



spotkania było wykonanie wspólnego zdjęcia oraz wpisywanie do książek 

dedykacji przez naszego gościa. Tego samego dnia zapoznaliśmy się także z 

piosenką „W zieleni łąka majowa”, wystukując jej tekst na drewienkach i 

przyswajając ją fragmentami metodą ze słuchu. Nie mogło się obejść bez 

ilustracji ruchowej poznanego utworu.  

     Kolejny tydzień upłynął na przygotowaniach do zbliżającego się wielkimi 

krokami „Święta Rodziny”. Rozmawialiśmy 

przy ilustracji przedstawiającej rodzinę, 

nazywając jej członków. Każdy z nas chętnie 

wypowiedział się na temat własnej, 

wymieniając przy tym imiona rodziców. 

Nauczyliśmy się trzech zwrotek wiersza „Dla 

Ciebie mamo”, wspólnie go  recytując,   

zwracając przy okazji  uwagę na wyrazistą 

mowę, prawidłowy oddech oraz modulację 

głosu. Utrwalaliśmy piosenkę „W zieleni łąka majowa” połączoną z wizualizacją, 

biorąc  udział w zabawie inhibicyjno – incytacyjnej „Kwiaty dla mamy”, 

przeliczając dźwięki i utrwalając  kolory. Na rytmice z panią Magdzią 

przyswoiliśmy kolejną piosenkę „Muzyka dla mamy”,  którą chcieliśmy 

zaprezentować rodzicom. Naszą uwagę skupiła improwizacja instrumentalna,  

podczas której naśladowaliśmy odgłosy wiosennej łąki wykorzystując do tego 

instrumenty. Z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy portret mamy,  

dorysowując kredkami brakujące elementy twarzy. Ćwiczyliśmy krok  dostawny 

oraz cały układ taneczny do muzyki „Spackinger dance”, 

ale to nie koniec przygotowań. Przystąpiliśmy też  do 

własnoręcznego zrobienia  prezentów dla rodziców: 

biedroneczki z orzeszka dla mamy   i wiosennego 

obrazka dla taty.  Zajęło nam to sporo czasu,  gdyż 

najpierw musieliśmy pomalować skorupki orzechów na 

czerwono,  naklejając na  nie czarne kropki z plasteliny 

oraz doczepiając głowę i nogi. Gotową biedronkę 

umieściliśmy na zielonym listku z filcu. Prezent dla taty 

również pochłonął trochę czasu, gdyż  najpierw 

układaliśmy kwiaty z poskładanych kółek a  następnie płotek z pomalowanych 

wcześniej patyczków. Po zajęciach  przyszedł czas na zabawy w ogrodzie 



przedszkolnym z wykorzystaniem pojazdów i urządzeń znajdujących się na placu 

zabaw. Następnego dnia  wysłuchaliśmy piosenki „Moja rodzina”, wypowiadając 

się na temat jej treści, bawiąc się przy niej rytmicznie i ucząc się fragmentami 

metodą ze słuchu. Aby przypomnieć rodzicom o tej ważnej uroczystości,  

wykonaliśmy zaproszenia naklejając na sylwetę serca mniejsze serduszko, 

kwiaty i motylka z materiału a w środku umieściliśmy tekst zaproszenia,  który 

ozdobiliśmy własnoręcznie wykonanym rysunkiem. Nasze dzieła wręczyliśmy 

rodzicom, dla których była to prawdziwa niespodzianka. Odwiedził nas kolejny 

gość - tata Ani, który jest artystą ceramikiem i zapoznał z przeróżnymi,  

ciekawymi wytworami z gliny, opowiadając jednocześnie o sposobach lepienia  z 

tego mało znanego nam jeszcze surowca. W ramach akcji „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”,  gość przeczytał nam  fragment książki „Plastusiowo”,  w której to 

wszystko ulepione było z plasteliny.   W drugim tygodniu kontynuowaliśmy 

jeszcze temat bardzo nam bliski czyli dotyczący rodziny. Bawiliśmy się wesoło 

przy piosence „Autobus”,  rysując w jego okienkach członków rodziny. Udało 

nam się też rozpoznać przedmioty i przyporządkować je odpowiedniej sylwetce 

w zabawie dydaktycznej „Co dla mamy, co dla taty”. Odbyła się nawet generalna 

próba przed zbliżającym się „Dniem Rodziny”,  podczas której przymierzaliśmy 

stroje oraz ćwiczyliśmy w całości program artystyczny z wykorzystaniem 

rekwizytów. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Podekscytowani 

przebraliśmy się w nasze wiosenne stroje a rodzicom którzy tłumnie przybyli,   

wyrecytowaliśmy wierszyki i zaśpiewaliśmy kilka piosenek,  spośród których 

jedną zinterpretowaliśmy na instrumentach. Nie zabrakło również tańca 

„Spackinger dance”.  

 



 Po odśpiewaniu uroczystego „Sto lat” wręczyliśmy naszym bliskim 

własnoręcznie wykonane upominki. Zaprosiliśmy rodziców do wspólnych zabaw 

w kole oraz rysowania portretu własnego dziecka z zawiązanymi oczami, który 

razem pokolorowaliśmy.  Prace wyszły znakomicie, zdobiąc ścianę w naszej 

szatni. Gdy emocje już opadły dzieliliśmy się wrażenia z tej niezwykłej 

uroczystości. Jak to w comiesięcznym zwyczaju bywa, odbył się  też koncert 

„Małej Filharmonii”,  podczas którego muzycy zaprezentowali puzon, omawiając 

jego budowę  oraz pokazując  sposób gry na tym ciekawym instrumencie.  

Chcieliśmy się dowiedzieć co słychać na łące, więc najpierw  w skupieniu 

wysłuchaliśmy opowiadania ilustrowanego 

sylwetami  „Kwiateczkowo”, wypowiadając 

się na temat jego treści oraz wspólnie 

układając jego zakończenie. 

Uświadomiliśmy sobie że najbardziej 

przyjaznym środowiskiem dla kwiatów jest 

łąka. Bardzo podobała nam się zabawa 

muzyczno- ruchowa z wykorzystaniem 

gazet „Na wiosennej łące” . Bez problemu 

odgadliśmy także odgłosy owadów i zwierząt zamieszkujących to piękne, zielone 

środowisko. Samodzielnie postanowiliśmy wykonać własną łąkę,  rysując w rytm 

muzyki A. Vivaldiego „Wiosna” pionowe linie zieloną kredką. Po narysowaniu 

trawy przyklejaliśmy owady i kwiaty  z origami z kółek. Biedronkom 

dorysowaliśmy czarne kropeczki a pszczółkom paski. Nasza wiosenna łąka 

mieniła się przeróżnymi kolorami.  

     Z okazji zbliżającego się „Dnia Dziecka” 

rozpoczęliśmy zagadnienie o dzieciach świata. 

Wesołe miasteczko to ulubione miejsce zabaw 

każdego z nas, więc z entuzjazmem wzięliśmy udział 

w ćwiczeniach poprawnej wymowy,  dotyczących 

tego barwnego i  pełnego radości miejsca. Na 

początek wysłuchaliśmy wiersza „W wesołym 

miasteczku”, rytmizując wybrane fragmenty tekstu 

oraz powtarzając je w różnym tempie i z różną 

intonacją, następnie przechodząc do zabawy dźwiękonaśladowczej „Wycieczka 

do wesołego miasteczka”, naśladując beczkę śmiechu oraz salon strachu. 



Postanowiliśmy „pojechać pociągiem przez świat”,  aby poznać wybranych 

mieszkańców ziemi. Osłuchaliśmy się z piosenką „Murzynek” ilustrowaną 

ruchem, oglądając sylwetkę dziecka na obrazku. Kolejnym mieszkańcem 

któremu bliżej się przyjrzeliśmy  był Chińczyk, słuchając wiersza o tym samym 

tytule oraz  improwizując   do muzyki chińskiej na pałeczkach. Przypomnieliśmy 

sobie również znaną nam piosenkę „Eskimosek”,  poznając tym samym naszego 

przyjaciela z Antarktydy. Wiemy też że wszyscy mają swoje domy,  choć bywają 

one tak odmienne od siebie,  my bez problemu   połączyliśmy w pary sylwetki 

dzieci różnych ras i ich mieszkań. Nie zabrakło improwizacji ruchowej do muzyki 

z wielu regionów świata. Przez cały czas doskonalimy umiejętność liczenia,  więc 

nie trzeba było nas namawiać do zabawy matematycznej „W murzyńskiej 

wiosce”,  podczas której określaliśmy liczebność chat, palm i bananów. Na 

zajęciach umuzykalniających nauczyliśmy się piosenki „Dzieci świata”,  ilustrując 

ruchem jej treść oraz uczestnicząc w ćwiczeniach emisyjnych na wybranych 

sylabach. Wykonaliśmy uśmiechnięte buzie naszych kolegów z różnych krajów, 

naklejając na sylwetę koła,  oczy i nos  z guzików,  usta z czerwonego papieru, 

włosy z włóczki oraz odpowiednie nakrycie głowy. Wiemy że każdy z nas jest 

inny ale szanujemy się nawzajem i wszyscy bardzo lubimy się bawić wesoło, tak 

jak zawsze to robimy w naszym przedszkolu.  

 

 

 

 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Całuski” 

Wesoło witamy,  wesoło witamy.                                                                                                   

Wszystkich Was, wszystkich Was.                                                                                               

Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy.                                                                                          

Cały czas, cały czas. 



Ciekawe, ciekawe, co robić będziemy.                                                                                                 

Co teraz, co teraz dla was szykujemy.  2x                                                                                                      

Raz, dwa trzy! 

Całuski, całuski.                                                                                                                            

Dzisiaj dla was mamy.                                                                                                                                  

Całuski,  całuski, damy wam.  2x 

„W zieleni łąka majowa” 

1. W zieleni łąka majowa,                                                                                                             

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.  

Nastroił skrzypce maleńkie,  

gra zielone piosenki.  

Ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,  

        dla mamy piosenki dla mamy.  

2. W kolorach łąka majowa,  

już od stokrotek różowa.  

A od bławatków błękitna,  

bo wszystkie kwiaty zakwitły.  

Ref. Dla taty zakwitły dla taty...  

„Muzyka dla mamy” 

Teraz będzie muzyka, 

na drewnianych patykach. 

Dylu, dylu już gramy, 

piękny utwór dla mamy. 

Ram, tam, tam na bębenkach, 

tak brzmi nasza piosenka. 

Dzyń, dzyń, dzyń na dzwoneczkach, 

płynie w świat pioseneczka. 



„Moja rodzina” 

1. My rodzinę 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.                                               

2. Mama zawsze kocha czule, ja do mamy się przytulę.                                                                 

W bólu, żalu i rozterce, bo ma mama wielkie serce. 

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja to mój mały świat.                                                                

Dużo słońca, czasem grad, to wesoły jest mój świat. 

3. Z tatą świetne są zabawy, z nim świat robi się ciekawy.                                          

Tata ma pomysłów wiele,  jest najlepszym przyjacielem. 

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja to mój mały świat                                                                

Dużo słońca, czasem grad, to wesoły jest mój świat. 

„Dzieci świata” 

1. Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci,                                                   

od bieguna do bieguna, słowem na calutkim świecie / bis 

2. Choć różnymi językami co dzień z mamą rozmawiają,                                                                

do przygody, psot, figielków jednakowy zapał mają / bis 

3. Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia,                                              

wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia. / bis 

 

 



„W kole” 

Rysujemy z koła uśmiechnięte słońce.                                                            

Kolorowe kwiaty na zielonej łące.                                                                          

Teraz wszystkie dzieci tańczyć chcą wesoło.                                                            

Więc podajmy sobie ręce i zatańczmy w koło. 

Najpierw koło jest malutkie ale bardzo okrąglutkie.                                              

Potem rośnie, potem pęka i już kończy się piosenka /bis 

Nauczyliśmy się następujących wierszyków: 

„Dla ciebie mamo” 

Dziś dla Ciebie Mamo świeci słońce złote. 

Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 

Dziś dla Ciebie Tato płyną barwne chmurki.  

A wiatr je układa w  świąteczne laurki.  

Dziś dla Ciebie Mamo śpiewa ptak na klonie. 

I dla Ciebie kwiaty pachną też w wazonie. 

Dzisiaj Mamo, Tato masz twarz  uśmiechniętą. 

Niechaj przez rok cały trwa to wasze święto.  

 

„Życzenia” 
 

Niech Wam się spełnią pragnienia, 

niech słonko zawsze Wam świeci. 

Przyjmijcie te skromne życzenia, 

od kochających  dzieci. 

 



W maju na zajęciach  

języka angielskiego u Skrzatów: 

           Zajęliśmy się powtarzaniem naszych umiejętności – 

utrwaliliśmy nasz słowniczek związany z częściami ciała, 

zapamiętaliśmy polecenia: 

clap your hands, 

wave your hands, 

tap your feet, 

shake your arms, 

nod your head, 

turn around. 

Następnie zabawiliśmy się w aktorów – przy 

okazji omawiania kolejnej historii przygód 

naszego ulubionego kotka. Tym razem ten 

niesforny zwierzak wybrał się nad wodę w 

bardzo upalny dzień. Kiedy jego kolega – a 

turtle, zaproponował mu wejście do wody 

ten zamaczał w niej stopy, potem łapki, 

potem do niej wskoczył i cały czas twierdził, 

że jest ona za zimna jak dla niego. 

Ostatecznie jednak spodobało mu się, co 

skitował stwierdzeniem: „Ooh, it’s lovely”.  

W kolejnych dniach Cookie poprzez zabawy pomógł nam utrwalić 

poznane kolory: blue, red, yellow, green, pink, white oraz nauczył nas 

liczyć do ośmiu. W tym miesiącu powtórzyliśmy wszystkie poznane 

piosenki – okazało się, że było ich całkiem sporo☺ 

 

 

 



 


