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 Hotel dla owadów 
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KĄCIK RODZICA 
 

 
„Świętujemy! Freblujemy!” podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Dzieci nie zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić” Fredrich Froebel 
Friderich Froebel żył w latach 1783-1852, twórca pedagogiki freblowskiej. Był nazywany prorokiem i ojcem 
nowożytnego wychowania przedszkolnego. Niemiecki pedagog, teoretyk wychowania przedszkolnego, a 
także architekt i miłośnik przyrody, stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych 
ideach:  
- jedności do wszechświata 
- szacunku do dziecka i jego indywidualności 
- znaczenia zabaw w rozwoju dziecka 
Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienia dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu ( w 
myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter 
globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej doświadczeń. Ważna jest przy 
tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do celu. (Źródło: kursy.froebel.pl/urodziny_froebla )  
Pedagogika freblowska nie narzuca lecz sugeruje pomysły na organizację zajęć i przestrzeni dziecka. 
Proponuje nowe spojrzenie na dziecko oraz jego codzienne relacje z nauczycielem, rówieśnikami i 
otoczeniem. Najważniejszą wartością według Froebla są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest 
podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie przyrody i naturalnych przedmiotów, które w 
pełni służą rozwojowi dziecka.  
Mając na względzie rozwój dziecka Froebel zaproponował komplet klocków, zwanych darami. Dary są 
logicznie ponumerowane od najbardziej przystępnych do najtrudniejszych. Znajdują się w nich włóczkowe 
piłeczki, drewniane klocki, kolorowe patyczki, pierścienie i punkty z różnorodnym zastosowaniem. 
Wyróżniamy 10 darów podstawowych i 4 dary uzupełniające. Znajdują się one w drewnianych pudełkach. 
Dary 1-6 zaprojektował sam F. Froebel, natomiast pozostałe stworzyli jego następcy.  
Od 17 marca do 21 kwietnia 2021 roku dzieci z grupy „Kacperki” realizowały Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny „Świętujemy! Freblujemy!”. Projekt był organizowany przez Froebel.pl dar zabawy oraz 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Fryderyka Froebla. Miał na celu uczczenie 239 rocznicy urodzin 
Fryderyka Froebla. W projekcie brało udział 790 przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski, łącznie 19 
tysięcy dzieci.  
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W czasie trwania projektu raz w tygodniu otrzymywaliśmy drogą e-mail propozycje zadań i zabaw. 
Zadaniem naszym było wykonanie, co najmniej jednej propozycji, a następnie umieszczenie dowodu 
realizacji na zamkniętej grupie FB „Wspólnie świętujemy urodziny Froebla”.  
 Mimo zamknięcia przedszkola i przejścia na naukę zdalną udało nami się zrealizować większość 
aktywności proponowanych przez koordynatorów projektu.   
Kacperki realizowały następujące zadania: 
- „Grafomotoryczne inaczej – czyli bez kredki i ołówka” – układały za pomocą pomponików drogę mrówki 
do mrowiska oraz za pomocą małych walców z daru 10 drogę kotka do miseczki z mleczkiem 
- „Serduszka” wykonywały freblowską przeplatankę w kształcie serca 
- „Stonoga” budowały z darów Froebla stonogę 
- „Ja mam, kto ma?” grały w grę, która rozwija pamięć i koncentrację oraz wzbogaca słownictwo 
- „Malujemy wiosnę” – ilustrowały darami Froebla wylosowany obrazek 
- „Wyścig pająków” – musiały jak najszybciej zwinąć nić „pajęczyny” na rolkę po papierowym ręczniku 
- chodziły po ścieżce sensorycznej 
- „Nad kałużą” ilustrowały wiersz darami Froebla 
- bawiły się magnesami poznając ich właściwości i zastosowanie 
- „Kolorowe motyle” – układając motyle poznawały zjawisko symetrii 
- „Kwieciste układanki” układały z darów Froebla wiosenną łąkę 
Podczas realizacji proponowanych aktywności dzieci: 
- rozwijały wyobraźnię i kreatywność   
- uczyły się samodzielnego działania 
- rozwijały umiejętność układania kwiatów, owadów, postaci, zwierząt z freblowskich darów 
- doskonaliły orientację w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej  
- usprawniały mięśnie palców, pracy nadgarstka i współpracy palców dłoni 
- wykorzystywały materiał przyrodniczy w pracach ręcznych 
- wykonywały polecenia zgodnie z instrukcją, co było bardzo ważne żeby wykonać niektóre zadania 
- poznawały zjawiska magnetyzmu i elektryczności 
Na zakończenie każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymało dyplom, a przedszkole certyfikat. 
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z realizacji projektu. 
 

 
 

Anna Stanisławiuk – 
 koordynator Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świętujemy! Freblujemy!”  

w Przedszkolu Samorządowym nr 68, im. Janusza Korczaka w Białymstoku 
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SMACZNIE I ZDROWO 
Ciasteczka owsiane z żurawiną  
  
Płatki owsiane są zdrowe, pożywne i pyszne! Dlatego proponuję wykorzystać je 
do ciasteczek, które można modyfikować na różne sposoby.  

 
Składniki (na 15 małych ciastek): 

 150g płatków owsianych (niecałe 1,5 szklanki) 
 100g masła 
 50 g miodu (2 łyżki) 
 garść żurawiny 
 ⅓ łyżeczki sody oczyszczonej 
 odrobina soku z cytryny 
 duża szczypta cynamonu 
 szczypta soli 

Przygotowanie: 
1. Płatki zmielić, dodać sodę oczyszczoną, cynamon oraz sól i dokładnie wymieszać. 
2. Masło rozpuścić i wymieszać z miodem i cytryną. Jeśli miód jest skrystalizowany, dodać do 

ciepłego masła. 
3. Suche składniki dokładnie wymieszać z mokrymi i odstawić do lodówki na 45 min., aby masa 

stwardniała. 
4. Uformować 3 cm rulon i pokroić na 1,5 centymetrowe kawałki. Rozpłaszczyć do 1 cm.  
5. Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piec w 180C ok. 12 min, aż ciastka się 

ładnie przyrumienią. 
6. Gdy ciastka trochę stwardnieją, przełożyć na kratkę do ostygnięcia. 
7. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku do kilku dni. 

Smacznego😊  Beata Szelągowska 
Przepis pochodzi ze strony:www.zielonysrodek.pl 

HOTELE DLA OWADÓW 

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe Biologów im. Dr. W. Chętnickiego 

działające przy Wydziale Biologii UwB zaprosiło nasze przedszkole do udziału w  II edycji konkursu „Hotele 

dla owadów”, organizowanego w ramach projektu „Spotkajmy się w Teatrze Natury” i dofinasowanego  

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Dzieci pod kierunkiem nauczyciela przygotowały domek dla owadów który zostanie umieszczony na tworzonej  

w przedszkolu kwietnej łące. 
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KOLOROWANKA 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

  

Przed nami maj- najpiękniejszy wiosenny 
miesiąc- pełen kwiatów i zieleni. W tym miesiącu 
będziemy realizować następującą tematykę:  
I tydzień: Łąka majowa  
II tydzień :  Moje emocje   
III tydzień : Znamy różne zawody  
IV tydzień:  Święto rodziców  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy rozmawiać o 
wiosennej łące. Poznamy nazwy i wygląd 
niektórych zwierząt mieszkających na łące. 
Zachęcimy dzieci do wypowiadania się na  temat 
mieszkańców łąki. Będziemy usprawniać narządy 
artykulacyjne naśladując odgłosy zwierząt i 
owadów mieszkających na łące. Wybrane owady 
przedstawimy w formie plastycznej- techniką 
orgiami i malując farbami. 
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać o  
naszych emocjach. Dzieci będą  rozpoznawać  i 
nazywać swoje   uczucia. Będziemy kształtować 
świat  wartości dzieci, uwrażliwiać na uczucia 
innych. Pokażemy też zabawy rozładowujące 
negatywne emocje. Będziemy wdrażać  do 
kulturalnego zachowania się w różnych 
sytuacjach.  
W trzecim tygodniu zapoznamy  dzieci z pracą 
ludzi w wybranych zawodach. Dzieci poznają 
akcesoria używane  w  zawodzie krawcowej, 
policjanta oraz ogrodnika. Porozmawiamy 
również o zawodach wykonywanych przez 
rodziców oraz tych z najbliższego otoczenia. 
Podczas zajęć będziemy rozwijać mowę  
i koncentrację uwagi dzieci. Zajęcia plastyczne 
będą rozwijać sprawność manualną dzieci.  
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
z dziećmi o najbliższych i najukochańszych im 
osobom-  o Mamie i Tacie. Zachęcimy dzieci do 
wypowiadania się o tym jacy są rodzice, jaki 
zawód wykonują. Oczywiście przygotujemy też 
niespodziankę dla Rodziców. Podczas zajęć 
muzycznych będziemy  rozwijać umiejętność 
wyrażania muzyki ruchem. 
Informujemy, że na naszej stronie internetowej  
( w grupie Muchomorki) znajdziecie Państwo 

relacje zdjęciowe z działań podejmowanych przez  
dzieci w przedszkolu.  
Zachęcamy do @ kontaktu z nami.  
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Barbara Duda  

mgr Marzena Makowiecka 

 
Wiersz do nauki: 
„ Dla mamy i taty” I. Salach  
Mamusiu kochana, 
Grzeczna  będę dziś od rana. 
Niech słoneczko Ci zaświeci, 
Radość wielką sprawią dzieci. 
Abyś była uśmiechnięta,  
Bo dziś mamo- Twoje święto!. 
 
My o tatę zawsze dbamy, 
Nawet gdy go nie słuchamy. 
Gdy mu napytamy biedy, 
To kochamy go i wtedy. 
Lecz od dzisiaj przyrzekamy 
Nie zasmucać taty, mamy 
I mieć buzię uśmiechniętą 
W takim dniu – jak Wasze święto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piosenka do nauki: 
„Moja rodzina” 

 
I. To jest mój tatuś, tatuś kochany 

Teraz z tatusiem mamy poszukamy.  
Ref: Z rodziną, z rodziną  
Miło spędzam czas 
Najważniejsza jest rodzina 
 Dla każdego z nas.  
 

II. To jest mamusia, mamusia kochana 
Zawsze pogodna, zawsze roześmiana 
 
Ref: Z rodziną… 
 

III. To moja siostra, starsza o dwa lata 
Widzę młodszego ode mnie brata.  
 
Ref: Z rodziną…  
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ODDZIAŁ II SMERFY 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 
Wiersz do nauki: „Dla Babci i dla Dziadka” 
 
 
 
 

1. TEMATYKA TYGODNIOWA 

 
TEMATYKA TYGODNIOWA 
 

„Nasza rabatka” – W przedszkolnym ogrodzie 
odnajdziemy rabatki kwiatowe. Postaramy się 
dokładnie przyjrzeć rosnącym tam roślinom, 
zapamiętać ich nazwy i zadbać o to, by nie 
pojawiły się tam chwasty.  
Poznamy też podstawowe narzędzia ogrodnicze  
i sposoby ich wykorzystania.  

„Dzielni strażacy” - Czas poznać bliżej zawód, 
 o którym marzy wielu chłopców z naszej grupy. 
Zapoznać się z pracą strażaka, z wyglądem 
urządzeń strażackich i ich zastosowaniem. 
Zwrócimy uwagę na konieczność stosowania 
zakazu uczestniczenia w zabawach 
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 
środowiska. Poznamy znaczenie słów odwaga, 
poświęcenie, dyscyplina.   
 
„Majowa łąka” – Na majowej łące znaleźć można 
wiele ciekawych okazów. My zajmiemy się 
rozpoznawaniem kwiatów, ziół, oglądaniem 
mrówek i podziwianiem całej pozostałej flory  
i fauny. Po raz kolejny przypomnimy sobie, w jaki 
sposób dbać (albo: nie szkodzić) o przyrodę i jak 
ważna jest  dla człowieka. 
 

„Święto rodziny” – Ten tydzień w całości 
poświęcimy naszym kochanym Mamom  
i Tatusiom. Dla Was będziemy się uczyć tańczyć  
i śpiewać. Dla Was przygotujemy prezenty. Bo to 
właśnie Was kochamy najbardziej na świecie... 
 

PRZYPOMINAMY o trwającej cały czas akcji 
zbiórki surowców wtórnych.  

Nauczycielki oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 
 
 
 
 
 
 

 

WIERSZ  DO  NAUKI:  „Mamo!”   
 
Mamo powiedz! 
Mamo zrób! 
Mamo pokaż! 
Mamo kup! 
Mamo dziura! 
Mamo jeść! 
Mamo boli! 
Mamo nieś! 
 
A dziś jest święto mamusi. 
- Wiesz mamo, dziś nic nie musisz! 
Sama wszystko zrobię w domu. 
Tylko, mamo, trochę pomóż... 
 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI: „Na sygnale” 
 
1. Tu, tu, tu, tu, tu, 
Pędzi strażak ile tchu. 
Do pożaru spieszy się, 
Ogień wodą zgasić chce’ 
Tu, tu, tu, tu, tu, 
Pędzi strażak ile tchu. 
 
2. Tu, tu, tu, tu, tu, 
Mknie policjant ile tchu. 
Pędzi szybko radiowozem 
Dzisiaj komuś znów pomoże. 
Tu, tu, tu, tu, tu, 
Mknie policjant ile tchu. 
 
3. Tu, tu, tu, tu, tu, 
Pędzi lekarz ile tchu. 
Pędzi, pędzi pogotowie, 
By ratować ludziom zdrowie, 
Tu, tu, tu, tu, tu, 
Pędzi lekarz ile tchu. 

 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

 W pierwszym tygodniu 
maja zaplanowaliśmy 
temat: Moja ojczyzna 
 
Zadania: 
-utrwalenie znajomości 
polskiego godła, barw 
narodowych i polskiego 

hymnu, 
-kształtowanie poczucia przynależności 
tożsamości narodowej, 
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-poznanie tradycji związanych z obchodami świąt 
państwowych: 230 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja,  
-wskazywanie na mapie Polski 
charakterystycznych miejsc. 

Za nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 
maja, które są szczególnie ważne w historii 
Polski. Obchodziliśmy je w różny sposób . Warto 
przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta 
majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je 
zawdzięczamy? 

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY  
W tym dniu świętujemy prawo do pracy  
i odpoczynku. Kiedyś, 100 lat temu i dawniej, 
ludzie pracujący fizycznie byli wyzyskiwani. 
Musieli pracować po kilkanaście godzin dziennie 
w ciężkich warunkach, bez prawa do urlopu czy 
wolnych weekendów. W fabrykach pracowały 
nawet dzieci. Dzięki wieloletnim strajkom, warunki 
pracy stopniowo się polepszały, ograniczono jej 
czas i zagwarantowano prawo do odpoczynku.   

2 MAJA – DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej 
oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to 
jedno z najmłodszych świąt państwowych, 
wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004r. 
o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym 
założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy 
o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 

3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza                             
w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 
1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm 
Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej 
autorów uważa się króla Stanisława II Augusta 
Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego 
Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, 
duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła 
liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, 
ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję  
i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała 
chłopów za część narodu oraz zagwarantowała 
tolerancję religijną. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
uważa się za jedno z najważniejszych  
i przełomowych wydarzeń w historii państwa 
Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, 
dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom 
podtrzymać dążenia do niepodległości. 

Następnym tematem maja będzie: Białystok 
moje miasto 

Zadania: 
-rozwijanie zainteresowań miejscem 
zamieszkania, 
-zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i 
swojego regionu na mapie polski, 
-rozwijanie kompetencji matematycznych: 
klasyfikowanie, przeliczanie, 
-utrwalenie adresu zamieszkania, 
-wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych 
podczas śpiewu. 
 
Dla dzieci poczucie patriotyzmu sprowadza się 
najczęściej do jego najbliższej okolicy,  
rodzinnego domu, ludzi, którzy z nim mieszkają. 
To jego mała Ojczyzna, która pozwala poczuć 
pierwszą prawdziwą przynależność. Dziecko  
w sposób naturalny jest nastawione na 
poznawanie tego co je otacza. Związek  
z własnym regionem jest sprawą bardzo ważną 
dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej 
tożsamości i przynależności, dlatego już od 
najmłodszych lat powinniśmy wyposażyć dziecko 
w wiedzę o najbliższym środowisku. Pokazanie 
dziecku tego, co jest piękne, ważne i godne 
zainteresowania                w rodzinnej 
miejscowości i w najbliższej okolicy to najprostszy 
sposób budowania postawy patriotyzmu,  
a zaszczepiony w przedszkolu zalążek 
świadomości patriotycznej będzie rozkwitać  
w miarę rozwoju całej osobowości dziecka.  
W przyszłości zaprocentuje to bardziej 
świadomym i odpowiedzialnym uczestnictwem  
w życiu społecznym oraz działaniami na rzecz 
środowiska lokalnego. W dobie globalizacji ważne 
jest, by nie zatracić poczucia własnej tożsamości 
i przynależności do rodziny, społeczności 
lokalnej, kultury, języka i zwyczajów.   
 
Kolejnym tematem będzie : Co kryje wiosenna 
łąka? 
Zadania: 
-rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- 
mieszkańców łąki, 
-poznanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie 
mniszka pospolitego, 
-rozwijanie umiejętności oddawania nastroju 
utworu muzycznego w pracy plastycznej, 
-rozwijanie sprawności rachunkowych, 
-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i 
wyciągania wniosków. 



8 NASZA GAZETKA 9 (200)  MAJ 2021R. 

 

 

 
 

 
Małe dziecko aktywnie i spontanicznie wchodzi w 
relacje ze środowiskiem przyrodniczym. 
Nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest 
gotowe do poznawania przyrody i jej ochrony. 
Dziecko powinno mieć umożliwiony bezpośredni 
kontakt                        z przyrodą przez 
obserwację, eksperymentowanie i badanie. 
Poprzez takie działania podejście dziecka do 
przyrody i jej ochrony staje się bardziej osobiste i 
emocjonalne. 
Realizując tematykę tygodnia poznamy piękno 
otaczającego nas świata i potęgę przyrody 
uświadamiając dzieciom jednocześnie fakt, że 
człowiek, zwierzęta, rośliny              i przyroda 
stanowią część tego samego środowiska i mają w 
równym stopniu prawo do istnienia. Poprzez 
szereg działań edukacyjnych będziemy 
kształtować,  właściwą postawę dziecka wobec 
środowiska jakim jest łąka. 
 
Ostatnim tematem maja będzie: Święto 
rodziców 
Zadania:  
-uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu 
dziecka, 
-rozwijanie umiejętności opisywania osób za 
pomocą określeń przymiotnikowych, 
-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu 
wolnego z rodzicami, 
-wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej z 
rodzicami, 
-obmyślanie niespodzianek dla najbliższych. 
 
 
Mama i Tata to słowa, które są synonimem  
miłości,  dobra,  ciepła  rodzinnego                             
i  szczęścia.  Rodzice  to najważniejsze osoby w 
życiu każdego z nas, należy więc o nich dbać, 
troszczyć się  i  pielęgnować więź  między 
dzieckiem a rodzicem. 
W ostatnim tygodniu maja  będziemy rozmawiać  
z dziećmi  o rodzinie:  rodzicach, rodzeństwie, 
wspólnych zabawach, zajęciach, sposobie 
okazywania uczuć. Przygotujemy prezenty 
rodzicom za ich wielką miłość i troskę. 

Są takie dni w przedszkolnym kalendarzu, do 
których wszystkie dzieci przygotowują się bardzo 
solidnie i na które czekają z wypiekami na twarzy. 
„Święto rodziców” to wspaniały czas zarówno dla 
rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i 
uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który 
mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z 
dala od codziennych zmartwień. 
 

 

 
 
 
Janusz Korczak mawiał, że: „Wychowanie 
dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które 
trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał 
ciężkich przeżyć i wiele myśli…”.  

Nauczycielki oddziału: 
mgr Krystyna Lenczewska 

mgr Halina Rygorczuk 

 
 
Wiersz do nauki :  „Mama i tata” Jadwiga 
Koczanowska 
 
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 do nauki: "Jestem Polakiem" 

(sł.i muz.J.Kucharczyk) 

1. Ja jestem Polką , a ty Polakiem. 

Polska jest moja ojczyzną. 
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Kraj taki piękny ,od Tatr aż po Bałtyk, 

nad Wisłą- rzeką błękitną. 

Ref: Mieszkamy w pięknym kraju Polsce, 

a Polska leży w Europie 

więc obok flagi biało-czerwonej 

flaga niebieska w gwiazdki złote. 

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej, 

wspólnocie przyjacielskich krajów, 

gdzie wszyscy sobie pomagają, 

zawsze wzajemnie się wspierają. 

2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje. 

Jak żyje się we wspólnocie? 

W zgodzie ,jedności-na pewno bezpieczniej, 

i lepiej, łatwiej, owocniej. 

Ref: Mieszkamy w pięknym kraju... 

 
 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 
 Polska, Europa, Świat  
Utrwalanie znajomości 
polskiego godła, barw 
narodowych i polskiego 
hymnu; kształtowanie 
poczucia tożsamości 
narodowej; poznanie 
tradycji związanych  

z obchodzeniem świąt państwowych; zapoznanie 
z herbem Warszawy; poznanie ważnych  
i charakterystycznych miejsc znajdujących się w 
Warszawie; poznanie nazw państw sąsiadujących 
z Polską; zapoznanie z pojęciem Unia Europejska 
i jej symbolami; 
 
 

Białystok – miasto, w którym mieszkam 
Rozwijanie zainteresowań miejscem 
zamieszkania; przypomnienie legendy  
o powstaniu Białegostoku; zapoznanie z herbem 
Białegostoku; zapoznanie z ważnymi  
i  charakterystycznymi miejscami znajdującymi się 
w naszym mieście;  poznawanie zalet mieszkania 
w małych miejscowościach i dużych 
miejscowościach; zapoznanie z 
charakterystycznymi cechami wsi i miasta;  
 
Na łące majowej wielki bal 
Poznanianie ogólnej budowy kwiatu na 
przykładzie mniszka lekarskiego; rozpoznawanie  
i nazywanie roślin występujących na łące; 
rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii  
w przyrodzie; utrwalenie pojęcia owady oraz nazw 
owadów – mieszkańców łąki; utrwalenie 
wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej 
w życiu zwierząt; wzbogacenie wiadomości na 
temat zjawisk atmosferycznych 
charakterystycznych dla wiosny; 
 
W rodzinnym gronie 
Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu 
dziecka, wzbogacanie informacji n temat ich 
świąt; rozwijanie umiejętności manualnych oraz 
pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców 
na rysunku; wyjaśnienie roli mamy i taty w 
rodzinie; zachęcanie do pomagania mamie i tacie 
w prostych pracach domowych; zachęcanie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami; 
uświadomienie konieczności zachowywania 
bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw;  
 
 
Piosenka do nauki: „M jak mama, t jak tata” 
(sł. i muz. K. Gowik) 
 
Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas, 
wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas. 
Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca, 
i wieczorne Przytulance, którym nie ma końca! 
 
Ref.: M jak mama, t jak tata, to jest to, co lubię 
mieć! 
Przygód przeżyć na pół świata i następnych 
tysiąc chcieć! 
M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat. 
Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki 
świat! 
 
Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni, 
gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my! 
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Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne 
sprawy, 
gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy. 
 
Ref.: M jak mama, t jak tata, to jest to, co lubię 
mieć! 
Przygód przeżyć na pół świata i następnych 
tysiąc chcieć! 
M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat. 
Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki 
świat 
 
 
 
 
Wiersz: „Dom” I. Salach 
Wiele wiosek, wiele miast 
rozrzuconych w Polsce jest. 
Takich małych, takich wielkich 
bardzo pięknych miejsc. 
 
Czy mieszkanie masz w Warszawie, 
czy tez domem twoim wioska, 
wszyscy dobrze o tym wiedzą, 
że to właśnie nasza Polska. 
 
Każde dziecko bardzo kocha 
zamieszkania swego miejsce: 
domy, sklepy, parki, szkoły 
i ulice – te najmniejsze. 
 
Marzę, aby kraj swój poznać 
od Bałtyku aż do Tatr, 
a gdy widzę Polskę całą, 
to do domu wrócę. 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

Jak ten czas szybko leci. W sześciolatkach dużo 
się dzieje, w maju 
będzie podobnie…. 
I tydzień – W świecie 
wartości 
Uczymy się wyrażać i 
nazywać różne emocje, 
które nam towarzyszą 
w ciągu dnia. Nie jest 
to wcale tak łatwe 

zadanie. Kształtujemy wśród dzieci szacunek do 
ludzi starszych, chorych itp. Doskonalimy także 
umiejętności czytelnicze, idzie nam coraz lepiej z 
każdym dniem.  
II tydzień – W królestwie zwierząt 
Rozbudzamy wśród dzieci zainteresowanie 
otaczającym światem zwierząt, poznajemy 

przedstawicieli poszczególnych gatunków 
zwierząt i ich środowisko oraz warunki życia. 
Dodatkowo rozwijamy umiejętność stosowania 
pojęć: nad, pod, za… 
III tydzień – Co tam w trawie piszczy? 
W tym tygodniu Gumisie poznają wybrane rośliny 
i zwierzęta żyjące na łące, uwrażliwiamy dzieci na 
odgłosy przyrody. Kształtujemy także umiejętność 
udzielania rozwiniętych wypowiedzi, poprawnych 
gramatycznie. 
IV tydzień – Z całego serca 
W tym tygodniu obchodzimy bardzo ważne 
święto, Dzień Mamy i Taty. W miarę możliwości 
zaprezentujemy swoje umiejętności recytatorskie i 
muzyczne. Doskonalimy w tym tygodniu 
sprawność manualną dzieci, pracujemy nad 
precyzyjnością, estetyką pracy. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Szelągowska 

mgr Agnieszka Jancewicz 
 

Piosenka do nauki – „Piosenka o pomaganiu 
ludziom” (słowa i muzyka Jerzy Kobyliński) 
 
 
PIOSENKA O POMAGANIU INNYM 
 

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my   
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?   
 
Nieprawda, że cały świat  
Jest wielkim, bezdusznym miejscem  
Gdzie człowiek nic nie jest wart,  
Pieniądze tylko są szczęściem.   
A szczęście największe jest  
Gdy płynie z dawania niż brania   
Więc bądźcie przygotowani  
Do pomagania! Do pomagania!  
 
Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my 
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma? 
 
Dobro, które dziś masz 
Dla chorych, samotnych ludzi 
Prędzej czy później do ciebie 
Z podwójną siłą powróci. 
Pomagać, to dzielić się 
Nie chcąc w zamian dosłownie niczego 
Łzy pozamieniać w śmiech 
Nie ma nic bardziej cennego. 
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Wiersz do nauki – „Super rodzice!” Agata 
Dziechciarczyk 

 

Kocham Mamę! Kocham Tatę! 
Bo są dla mnie całym światem 
I kochają mnie nad życie 
Powiem więcej, są w zachwycie 
  
Że ja jestem ich kruszyną 
Skarbem, szczęściem, odrobiną 
I że jestem ich marzeniem 
Oczkiem w głowie i spełnieniem 
  
Dziś w dniu święta Mamo, Tato 
Chcę Wam podziękować za to 
Że tu, jestem, żyję stoję 
I że mam Was obydwoje! 
  
I powiedzieć mogę Wam 
Że rodziców super mam 
Tak cudownych i wspaniałych 
Jak ja przecież doskonałych 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 

     Tematyka w maju oraz najważniejsze 
zadania w tematykach 
tygodniowych: 

Nowinki z wiejskiego podwórka- 
rozpoznawanie i nazywanie  zwierząt 
gospodarstwa domowego, nazywanie młodych 
zwierząt, wzbogacanie słownictwa związanego z 
tematem, określanie korzyści wynikających z 
hodowli zwierząt, poznawanie etapów 
powstawania sera,  
Wiosna na łące- wzbogacanie wiedzy na temat 
wybranych środowisk przyrodniczych- łąki, 
utrwalenie nazw kwiatów, ziół i zwierząt – 
mieszkańców łąki; poznawanie sposobów 
wykorzystywania łąki przez rolników; rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych; dostrzeganie 
piękna przyrody 
Poznajemy różne zawody - przypomnienie nazw 
wybranych zawodów, dostrzeganie użyteczności 
pracy ludzi z bliskiego otoczenia; poszerzanie 
wiedzy o otoczeniu społecznym; odwoływanie się 
w wypowiedziach dzieci do swoich 
indywidualnych doświadczeń; 
Nasi kochani Rodzice– wypowiadanie się na 
temat swojej rodziny, używanie nazw 
określających stopień pokrewieństwa; 
uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu 
dziecka; zachęcanie do pomagania rodzicom w 
pracach, wypowiadanie się  o zawodach 
wykonywanych przez rodziców. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Mioduszewska 

mgr Anna Marciniak

 
 
WIERSZ DO NAUKI: 
„MAMA I TATO” J. 
KOCZANOWSKA 
 
Mama i Tato to nasz świat 
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 do nauki: „Kwiatowa wróżka”  
sł. Agnieszka Galica 

 

1. Co to za ogrodnik 

Posiał kwiatów tyle? 

Tulipany i kaczeńce 

Bratki i żonkile. 

 

Ref:    To wiosna, to wiosna, 

Zielona wiosna. 

Razem z deszczem, ciepłym deszczem,  

Kwiaty nam przyniosła 

2. Spytajcie bociana, 

Spytajcie skowronka 

Kto te kwiaty kolorowe 

Posadził na łąkach 

 

3. A może to wróżka 

 co wszystko czaruje 

drzewa, łąki i ogrody 

kwiatami maluje.
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor mgr Anita Rębacz 

 
MAJ 2021 (3 - 4 LATKI) 

W maju utrwalamy poznane nazwy zwierząt, mówimy, co jedzą zwierzęta. Wprowadzamy także i 
utrwalamy nazwy związane z codziennymi czynnościami. A na koniec miesiąca bawimy się w teatr z 
opowiadaniem o „Złotowłosej i trzech misiach”, jako powtórzenie. 

 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 

 
PETS – zwierzęta domowe 
 

Rabbit – królik 
Dog – pies 
Cat – kot 
Hamster – chomik 
Bird – ptak 
Fish – rybka 
 

I like – lubię 
I don’t like – nie lubię 
He/she eats – je 

 
This is the way we wash our face - W ten sposób myjemy twarz 
Early in the morning – wcześnie rano 
This is the way we comb our hair – w ten sposób czeszemy 
włosy 
This is the way we brush our teeth – w ten sposób myjemy zęby 
This is the way we get dressed – tak się ubieramy 
This is the way we go to school - W ten sposób chodzimy do 
szkoły 
 

 
WPROWADZANE PIOSENKI I WIERSZYKI 

 

My Pet, My Buddy 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
 
I have a doggy, doggy, doggy, doggy.  
Her name is Dolly.  
I love my doggy. 
I love Dolly. 
 
I have a birdie, birdie, birdie, birdie.  
Her name is Brody.  
I love my birdie, Brody. 
 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
I have a kitten, kitten, kitten, kitten.  
Her name is Kitty. 
I love my kitten. 
I love Kitty. 
 
I have a  bunny, bunny, bunny, bunny.  
Her name is Buffy.  
I love my bunny, Buffy.       
 

(wierszyk) My pets 
 
I have a lot of pets – 
I like tchem all: 
A dog, a cat, a hamster, 
And a small owl. 
 

 
"This Is The Way" (piosenka) 
 

This is the way we wash our face, 
wash our face, wash our face. 
This is the way we wash our face. 
Early in the morning. 
 
Wash wash wash 
Wash wash wash. 
 
This is the way we comb our hair, 
comb our hair, comb our hair. 
This is the way we comb our hair. 
Early in the morning. 
 
Comb comb comb 
Comb comb comb. 
 
This is the way we brush our teeth, 
brush our teeth, brush our teeth. 
This is the way we brush our teeth. 
Early in the morning. 
 
Brush brush brush 
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I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet. 
 

Brush brush brush.  
 
This is the way we get dressed, 
get dressed, get dressed. 
This is the way we get dressed. 
Early in the morning. 
 
 

 
5-6-LATKI 

W maju utrwalamy poznane nazwy zwierząt, mówimy, co jedzą zwierzęta, jak się nimi opiekować. 
Wprowadzamy także i utrwalamy nazwy związane z codziennymi czynnościami. A na koniec miesiąca 
bawimy się w teatr z opowiadaniem o „Złotowłosej i trzech misiach”, jako powtórzenie. 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 

 
PETS – zwierzęta domowe 
 
Rabbit – królik 
Dog – pies 
Cat – kot 
Hamster – chomik 
Bird – ptak 
Fish – rybka 
Turtle – żółw 
 

 
He/she is hungry – on/ona jest głodny/na 
what does he/she need? – Czego on/ona potrzebuje? 
I get up - wstaję 
I have breakfast – jem śniadanie 
I have a shover – biorę prysznic 
I brush my teeth – myję zęby 
I get dressed – ubieram się 
I go to school/ kindergarten – idę do szkoły/przedszkola 
These are the things I do every day – to są rzeczy, które 
robię każdego dnia 
 

WPROWADZANE PIOSENKI I WIERSZYKI 

  
My Pet, My Buddy 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
 
I have a doggy, doggy, doggy, doggy.  
Her name is Dolly.  
I love my doggy. 
I love Dolly. 
 
I have a birdie, birdie, birdie, birdie.  
Her name is Brody.  
I love my birdie, Brody. 
 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
I have a kitten, kitten, kitten, kitten.  
Her name is Kitty. 
I love my kitten. 
I love Kitty. 
 
I have a  bunny, bunny, bunny, bunny.  

(wierszyk) My pets 
 
I have a lot of pets – 
I like tchem all: 
A dog, a cat, a hamster, 
And a small owl. 
 
Morning routines 
 
I get up in the morning 
I get up in the morning 
I get up in the morning 
 
Strecht, strecht, strecht 
Good morning boys and girls! 
I have breakfast in the morning 
I have breakfast in the morning 
I have breakfast in the morning 
Yum, yum, yum 
 
Good morning boys and girls! 
Ihave a shower in the morning 
I have a shower in the morning 
I havea shower in the morning 
Slash, slash, slash 
 
These are the things I do everyday 
I brush my teeth in the morning 
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Freblowskie działania w KACPERKACH 

Her name is Buffy.  
I love my bunny, Buffy.       
 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet. 

 

I brush my teeth in the morning 
I brush my teeth in the morning 
Brush, brush, brush 
 
Good morning boys and girls! 
I get dressed in the morning 
I get dressed in the morning 
I get dressed in the morning 
Zip, zip, zip 
 
Good morning boys and girls! 
I go to school in the morning 
I go to school in the morning 
I go to school in the morning 
Go, go, go 
 

 

W  reporterskim skrócie  

  
 

                

 

Smefry próbują samodzielnie wyhodowanych kiełków 
rzodkiewki 

Czas podsumować przedszkolną akcję tworzenia dywanu kwiatów z serc. 
Razem z kolegami i koleżankami z przedszkola stworzyliśmy dywan o 15 m2 - 

319 kwiatów - 1276 serc.  
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  
W każdym numerze Naszej Gazetki będą zamieszczane 2 zadania do wykonania w domu 
przy pomocy rodziców. Ze względu na pracę przedszkola w okresie pandemii COVID 19 
zadania należy samodzielnie wydrukować. Wypełnione karty zbieramy  
w domu i dopiero w czerwcu cały pakiet  będzie trzeba przynieść do przedszkola 
celem oceny i przyznania nagrody   
 
 

KALENDARZ – WYDARZENIA MAJ 2021r. 

18 maja 2021r. –g. 16.30  spotkanie RADY RODZICÓW 
 
26 maja 2021r.– DZIEŃ MATKI  
 

 
 

 

 

ZESPÓŁ REDKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Wróblewska, 
Maria Borowik, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak, Barbara Duda, 
Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Agnieszka Jancewicz, Beata Szelągowska 

 

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi – wiemy jak należy segregować odpady, i jak zmniejszać ich 
ilość a samodzielnie ozdobiona tekstylna torba będzie nam o tym przypominać 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA –MAJ 2021r. ZADANIE 1 z numeru 9/200 
 

pokoloruj według wzoru  
1-różowy; 2- szary; 3-niebieski; 4- zielony; 5- czerwony; 6-zółty; 7-fioletowy 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – MAJ 2021r. ZADANIE 2 z numeru 9/200 
 

 
 

 


