
WWW   MMMAAAJJJUUU   uuu   BBBIIIEEEDDDRRROOONNNEEEKKK:::   
 
 

 

111...KKKsssiiiąąążżżkkkaaa---   mmmóóójjj   ppprrrzzzyyyjjjaaaccciiieeelll...   

222...BBBaaaśśśnnniiieee,,,   bbbaaajjjkkkiii,,,   llleeegggeeennndddyyy...   

333...RRRooodddzzziiinnnaaa   rrraaazzzeeemmm   sssiiięęę   tttrrrzzzyyymmmaaa...   

444...JJJaaa   iii   mmmoooiii   bbbllliiissscccyyy...   

   
   

MMMaaajjjooowwweee   dddnnniii   uuupppłłłyyynnnąąą   nnnaaammm   nnnaaa:::   
 

-rozwijaniu zainteresowań i pasji literackich, 

-kształtowaniu poczucia przynależności do 

rodziny, 



-poznawaniu pięknych baśni, bajek i legend, 

-rozwijaniu wiedzy i zainteresowań 

artystycznych, 

-prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, 

-rozwijaniu wyobraźni artystycznej  

oraz umiejętności pracy zespołowej. 

   

PPPooonnnaaadddtttooo   bbbęęędddzzziiieeemmmyyy:::   

   
-doskonalić pamięć wzrokową, słuchową  

oraz pamięć trwałą, 

-kształtować znajomość pojęć 

matematycznych, 

-uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach 

przygotowujących nas do nauki pisania i 

czytania, 

-kontynuować naukę języka angielskiego 

poprzez zabawę, 

-rozwijać umiejętność samodzielnego, 

twórczego myślenia i wnioskowania, 

-wzbogacać nasze doświadczenia plastyczne, 

-zdobywać i rozwijać sprawność ruchową  

i manualną, 



-umacniać poczucie własnej wartości poprzez 

rozwijanie swoich mocnych stron.  
 

 

„Na majówkę”- piosenka miesiąca. 

Sł.Wanda Chotomska 
   

Nie mamy samochodu,  

lecz przecież są tramwaje,  

więc jedźmy na majówkę 

w niedzielę razem z majem.  

Zabiera się wałówkę, 

herbatę oraz psa, 

a tutaj się za nami 

piosenka jeszcze pcha.  

Ref; Na majówkę, na majówkę, 

razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę. 

Tam, gdzie łąka, tam, gdzie las, 

gdzie nie było jeszcze nas, 

na majówkę na wędrówkę.  

 

Majowy motyl tańczy 

z biedronką piegowatą, 

słoneczko tańczy z niebem 

i mama tańczy z tatą, 

pies goni własny ogon, 

a ogon goni psa, 

w zielone roztańczone 

piosenkę z nami gra 

Ref. Na majówkę...  

 

A kiedy słońce mrugnie, 

że bardzo jest już śpiące 

powiemy "Do widzenia" 



motylom i biedronce, 

wsiadamy do tramwaju 

wracamy do M2 

i znowu na niedzielę 

piosenka czeka ta… 

 

„Piosenka o mojej rodzinie” 

Coś wam powiem w sekrecie 

czy to zimą czy w lecie 

ja z rodziną lubię spędzać czas. 

Na wędrówkach dalekich 

Tam, gdzie góry i rzeki 

i gdzie szumi nieprzebyty las. 

Ref. Rodzinna wyprawa noga lewa, noga prawa 

lewy but, prawy but 

rodzinna wyprawa noga lewa, noga prawa 

maszerują tup, tup. 

Dziadek z mapą na przedzie 

piękną trasą nas wiedzie 

za nim babcia, a za babcią ja 

Potem mama i siostra,  

tatuś w tyle pozostał 

dźwiga plecak i prowadzi psa. 



Ref. Rodzinna wyprawa... 

 

WIERSZ MIESIĄCA- „OBRAZEK DLA MAMY” H. Łochocka. 

Mamo, 

namaluję ci obrazek 

zupełnie sama. 

Na tym obrazku 

Jesteśmy razem: 

Ja, twoja córka, 

Ty, moja mama. 

A twój synek, mój brat, 

Podaje ci kwiat. 

Jesteś pięknie ubrana, 

Uśmiechnięta i ładna 

(rysowałam cię przecież od rana !). 

Tylko mi tu nie wyszło, że ty mamo 

Jesteś bardzo ,a bardzo kochana! 

 

„JAK RYSOWAĆ TATĘ?” L. Mariańska. 

Tatę wielkiego rysować trzeba, 

Choćbyś rysować miał cały dzień. 



Niech jak szczyt góry sięga do nieba, 

niech jak dąb rzuca ogromny cień. 

Tata podobny jest do olbrzyma, 

co na ramionach cały dom trzyma. 

A, że jest droższy ci od skarbu, 

namaluj tatę złotą farbą. 

  

 

 

 

 
 

 


