
  

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

MAJ 

1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION (2.05.-6.05.) 

Poznamy różnice między życiem w mieście a na wsi. 

Poza tym spacerując ulicami Złotowa zwrócimy uwagę 

na ważne instytucje, pomniki i ulice w mieście. 

2. ŁĄKA W MAJU (9.05.-13.05) 

Dzieci poznają zwierzęta żyjące na łące oraz występujące 

tam rośliny. Podczas spacerów nad jezioro i łąkę 

będziemy obserwować przyrodę. 

3. ŚWIĘTO RODZICÓW (16.05.-20.05.) 

W tym tygodniu będziemy się przygotowywać do 

występu z okazji Święta Mamy i Taty. 

 Naszą uroczystością chcemy pokazać jak bardzo  

ich kochamy i dziękujemy za to, że są. 

4. TACY INNI, A TACY SAMI (23.05.-27.05.) 

Poznamy zwyczaje, ubiór, zabawy 

 dzieci z różnych zakątków świata.  

Przypomnimy, co to jest tolerancja i szacunek. 

5. ŚWIĘTO DZIECI (30.05-3.06.) 

W tym tygodniu będziemy świętować dzień dziecka. 

Czekają nas zabawy, wycieczki i spotkania.  

Wspomnimy także o prawach dzieci. 

wiersz 

MAMA I TATA 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

piosenka 

RODZINKA NA 102 

1. Kto jest zawsze przy mnie blisko, 

kto najbardziej kocha mnie. 

Kto najlepiej mnie rozumie. 

i przytuli, gdy jest źle. 

 

REF. Tata, mama, siostra, brat – 

 to rodzinka na 102. 

Kto rodzinę taką ma,  

ten szczęśliwszy jest jak ja. X2 

 

2. Więc na spacer idę z tatą, 

z mamą zawsze w szachy gram. 

Z siostrą, bratem się pobawię,  

gdy ochotę na to mam. 

REF. Tata, mama, siostra, brat … 

 

3. Razem łatwiej żyć, więc dzisiaj 

podziękować wszystkim chce. 

Że się co dzień o mnie troszczą, 

i kochają bardzo mnie. 

REF. Tata, mama, siostra, brat … 
 

 

 


