
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na MAJ 

1. (02 - 06.05.2022) Moja ojczyzna  w pierwszym tygodniu maja będziemy 

kształtować poczucie przynależności narodowej, poznamy tradycje związane  

z obchodzeniem świąt państwowych, utrwalimy nazwy i wygląd symboli 

narodowych, oraz pogłębimy wiadomości na temat Polski. Wybierzemy się na 

wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. 

 

2. (09 - 13.05.2022) Łąka w maju w drugim tygodniu będziemy rozwijać 

wrażliwość zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda, poznamy i utrwalimy 

nazwy kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki, zapoznamy się z różnymi 

możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju, wzbogacimy wiedzę na temat wybranych środowisk przyrodniczych. 

 
3. (16 - 20.05.2022) Święto rodziców w kolejnym tygodniu zapoznamy się 

z rolą mamy i taty w życiu dziecka, poznamy sposoby sprawiania rodzicom 

niespodzianek, przygotujemy niespodzianki dla rodziców, poznamy propozycje 

spędzania wolnego czasu z rodzicami. 

 

4. (23 - 27.05.2022) Niby tacy sami, a jednak inni  w ostatnim tygodniu 

kwietnia nauczymy się dostrzegać i szanować odmienność innych dzieci, 

zapoznamy się ze znaczeniem słowa przyjaciel, poznamy kulturę innych krajów, 

zaznajomimy się z zabawami dzieci z różnych stron świata, wzbogacimy 

wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów. 
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"MAMO, TATO 

 CO CI DAM” 

 

Autor: nieznany 

 
Mamo, mamo – co ci dam?  

To serduszko, które mam.  

A w serduszku miłość jest.  

Mamo, mamo – kocham Cię!  

 

Tato, tato – co ci dam?  

To serduszko, które mam.  

A w serduszku miłość jest.  

Tato, tato – kocham Cię! 

„MOJA WESOŁA RODZINKA” 

Tekst Stanisław Karaszewski  
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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!  

Tata kocha, lecz inaczej  

uspokaja, kiedy płaczę!  

 

Ref.: Mama, tata...  

 

3. Gdy napsocę i nabroję,  

siedzę w kącie, bo się boję!  

Tata skarci, pożałuje,  

a mamusia pocałuje!  

 

Ref.: Mama, tata...  
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YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc

