
Tematy miesiąca 

Maj 2022 

 

1. Polska nasza ojczyzna 

2. Majowe niebo 

3. Kochamy naszych Rodziców 

4. Książka naszym przyjacielem 

 

Umiejętności dziecka: 

- uczestniczy w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych; 

- tworzy samodzielnie różnego rodzaju konstrukcje z klocków; 

- potrafi zachować właściwą postawę podczas słuchania hymnu polskiego; 

- zna nazwę miejscowości , w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w 

rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby; 

- wie jakiej narodowości jest, wie, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 

-  nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn; 

- dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je 

pląsając lub tańcząc; 

- stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć; 

- uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych 

sprawach; 

-  tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a 

także improwizuje ją ruchem; 

- rozpoznaje podstawowe emocje- złość , radość, smutek, wypowiada się ich temat;  

- wymienia imiona bliskich osób, wie gdzie pracują i czym się zajmują; 

- wie, jak należy zachowywać się podczas uroczystości przedszkolnych; 

- naśladuje odgłosy deszczu, burzy, silnego wiatru; 

- sprawnie posługuje się plasteliną; 

- wie, jak się należy zachowywać w bibliotece i w księgarni;  

- wie, jak zbudowana jest książka: okładka, strona tytułowa, kartki; 

- opowiada treść historyjki obrazkowej; odpowiada na pytania jej dotyczące; 

- słucha różnych utworów literackich: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze; 



- śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych; 

- wymienia i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują  i czym się zajmują; 

- wie, jak należy zachowywać się podczas uroczystości; 

-odgrywa role w zabawach teatralnych; 

- dostrzega zmiany dynamiki tempa utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc; 

- potrafi sklasyfikować przedmioty, przeliczyć je; 

- mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton do sytuacji; 

- maluje farbami plakatowymi; 

- wypowiada się w różnych technikach plastycznych w postaci prostych kompozycji; 

 

 

 

 

 


