
Czego nauczymy się w maju w „Jagódkach” 

 

Tematy kompleksowe 

1. Książka – mój przyjaciel  

2. Bajki, baśnie, legendy 

3. Rodzina razem się trzyma 

4. Ja i moi bliscy 

 

W tym miesiącu: 

 Poznamy nową wartość 

„mądrość”,  

 Będziemy słuchali ze zrozumieniem, 

 Poznamy wygląd różnych książek, zwrócimy  uwagę na podobieństwa i 

różnice w ich wyglądzie, 

 Porozmawiamy na temat biblioteki, jej funkcji oraz zawodu 

bibliotekarza/bibliotekarki, 

 Poznamy pojęcie „sensoryczna książeczka”, 

 Poznamy wybrane utwory z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie), 

 Będziemy wypowiadali się na określony temat, udoskonalimy umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, 

 Poznamy rolę księgarni, 

 Nauczymy się rozwiązywania prostych zadań tekstowych, 

 Poznamy rolę poszczególnych członków rodziny, 

  Będziemy rozwijali umiejętność odpowiadania na pytania, 

 Poznamy nazwy wybranych kwiatów, 

 Będziemy doskonalili przeliczanie na konkretach, 

 Poznamy wybrane utwory muzyki poważnej, 

 Poznamy wartości obdarowywania najbliższych upominkami, 

 Będziemy rozwijali cierpliwość, kreatywność i koncentrację, 

 Poznamy rolę rodziny w życiu każdego z jej członków, 

 Porozmawiamy na temat wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie, 

 Będziemy ćwiczyli cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej podczas zabaw, 

 poznamy piosenki o mamie i tacie z dziecięcego repertuaru  

 Będziemy rozwijali słuch muzyczny dzieci i ich umiejętności wokalne, 

 Poznamy wygląd różnych zegarów, 
 

 



wiersz pt. „Skarga książki” Jan Huszcza  

 

Jestem książką z dużej szafy.  

  Wszyscy mówią, żem ciekawa,  

  więc mnie ciągle ktoś pożycza,  

lecz nie cieszy mnie ta sława.  

 

  Miałam papier bielusieńki,  

ślady na nim Florka ręki.  

                          Pozaginał Jaś mi rogi,  

   Julek na mnie kładł pierogi.  

                   Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,  

        trzymał mnie aż trzy tygodnie. 

 

              Narysował na okładce Staś diabełka,  

                                            małpkę w klatce. Anka,  

                                            Władka siostra mała, 

    ta mi kartki dwie wyrwała.  

 Cóż mi z tego, żem ciekawa,  

    dłużej żyć tak nie potrafię.  

     Nie będziecie mnie szanować,  

         to się na klucz zamknę w szafie! 

 

 

 



 

 

piosenka pt. „W książeczce płynie rzeczka”  

sł. L. Krzemieniecka , muz. J. Wasowski 

 

1.     W książeczce płynie rzeczka w książeczce 

szumi las  

W prześlicznych twych książeczkach. tysiące  

przygód masz.  

Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał  

Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź  

zimą spał  

 

2.    Jak świerszczyk grał na skrzypcach jak morzem   

    płynął śledź.  

   I co zrobiła Wikcia, by same piątki mieć  

   Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też  

   Wpierw dobrze umyj rączki a potem książkę bierz  - 2x 


