
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Majowe święta. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (04.05-08.05): 

 

- Rodzic  recytuje opowiadanie L. Łącz Wiatr i grusza. 

 

– Ile ty właściwie masz lat, bo ja pięć? – zapytała grusza swojego znajomego, z 

którym zawsze lubiła chwilę pogwarzyć, gdy przelatywał obok. 

– O, znacznie więcej, ale czuję się młodo! – odparł wiatr. Zresztą trudno zliczyć, 

czas tak szybko płynie, dziś tu, jutro tam. 

– Och, to męczące! Ja stoję w jednym miejscu od urodzenia i pamiętam swój 

wiek, bo pory roku mijają tak 

powoli, przechodząc jedna w drugą. A kim ty jesteś? Może ogrodnikiem? 

– Nie, nie, jestem muzykiem. Zauważyłaś, jak wokół szumi i gra, gdy 

przelatuję? 

– Tak, rzeczywiście! A czy słyszałeś, jak Grześ pięknie grywa na fujarce, którą 

raz wystrugał z mojej gałązki? 

– Słyszałem i od tej pory lubię cię najbardziej ze wszystkich drzew. Byłaby z 

nas świetna para – ja bym grał na twoich gałązkach, a ty byś śpiewała. 

– Zgadzam się, byłoby cudownie. Kocham muzykę i… ciepły wiatr – dodała 

cichutko. 

I od tej pory sad wiosną, latem, jesienią, a nawet zimą rozbrzmiewał 

najpiękniejszą muzyką przyrody. Milkł tylko wtedy, gdy czasem, wieczorami 

przychodził pod drzewo Grześ ze swoją fujarką. A po roku na gruszy pojawiły 

się pierwsze żółtoczerwone słodkie owoce. 

 

- Rozmowa na temat opowiadania. Wykorzystanie własnych pomysłów 

służących do wyjaśnienia zjawiska, jakim jest wiatr. Rodzic zapisuje na 

tablicy wszystkie pomysły dzieci. 

 

 

 



WPROWADZENIE LITERKI „F” 

Jak wprowadzamy daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby 

dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzam y kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem (Fyyyyyyyy) 

. Pytamy dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? 

(Pewnie odpowiedzą, że spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to 

„yyyy”).  

- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub 

samodzielnego napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po 

śladzie.  

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy 

spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę 

- Formowanie z plasteliny lub innej masy  literki F, f.  

 

 

 



- Wysłuchanie Hymnu Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

 

-Rozmowa z dziećmi na temat słów hymnu Polski.  

Przypomnienie wcześniej zdobytych informacji. O czym opowiadają słowa? 

Kiedy śpiewamy hymn państwowy? Jakie są polskie barwy narodowe? Dlaczego 

każdy naród ma swój hymn i flagę? 

 

- Zabawa ruchowa „Flaga na wietrze”. Dzieci poruszają się swobodnie w takt 

muzyki (dowolny utwór nagrany na CD). 

Gdy muzyka cichnie, zatrzymują się, podnoszą ręce do góry nad głową i 

poruszają nimi raz w lewo, raz w prawo, naśladując ruch flagi. 

 

- Wysłuchanie piosenki Jestem Polakiem  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 
Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać 

kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka 

nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

 

 

 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno 

nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć 

dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

 

- Nauka refrenu piosenki:  

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty, 

I TY.  

 

- Przeczytanie bajki o Unii Europejskiej 

 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 

w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 

mieszkała rodzinka krasnali.  

 

Każdy z nich mówił w innym języku,  

a przez to problemów mieli bez liku.  

 

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,  

lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi.  

 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny.  

Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili.  

 

Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,  

a każdy z nich czym innym się zajmował. 

 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,  

lecz wielka była wśród nich konkurencja.  

 

Każdy do zadań przykładał się bardzo  

by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą.  

 

Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,  

z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. 

 

Jeden pociesza kolegę jak może.  

Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.  

 

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg widząc ich zabawy też się 

przyłączyły  

i świetnie się z nimi bawiły.  



 

 

W krainie krasnali wieść szybko się niesie,  

o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.  

 

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy  

i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały.  

 

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja.  

I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy.  

 

Bardzo się lubiły,   

wszystkim się dzieliły,,   

 

Razem się trzymały,  

a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały. 

 

Jednak, by wprowadzić porządek w swej wiosce  

wprowadziły prawa i pomocne moce.  

 

Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- w Brukseli.  

Pomagają sobie i to się nie zmieni.  

 

 

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą,  

zapraszają wszystkich którzy o nich wiedzą.  

 

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy, 

i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.  

 

- Rozmowa na temat bajki : 

O kim było opowiadanie? 

Co robiły krasnale? 

Jak zachowywały się krasnale wobec siebie? 

Jaki miały symbol? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Dzieci słuchają wiersza M. Niewielskiej Mój świat. 

 

Tutaj mieszkam, to mój dom: 

łóżko, stół, zabawek sto. 

Tu jest kuchnia, tam łazienka, 

a przed domem gramy w berka. 

 

Obok domu jest ulica, 

szkoła, sklep i piaskownica. 

Wszystko to jest w moim mieście, 

a miast takich jest ze dwieście! 

 

Albo więcej, kto to wie? 

Może ktoś policzyć chce: 

wioski i miasteczka małe, 

rzeki, góry okazałe? 

 

W Polsce moje miasto leży, 

niech ten sprawdzi, kto nie wierzy, 

wioska babci i Warszawa, 

Wisła oraz rzeka Rawa. 

 

Gdzie jest Polska? Spójrz na mapę. 

Nie pamiętasz? Poproś tatę. 

Od Bałtyku aż po góry 

możesz śledzić jej kontury. 

 

Jeśli to dla ciebie mało, 

w podróżnika zmień się śmiało. 

Dużą mapę weź lub globus, 

niepotrzebny ci autobus! 
 

Rozmowa na temat wiersza ukierunkowana pytaniami: Co to jest Polska? 

(Rodzic demonstruje flagę narodową, załącznik). Jakie znacie regiony 

Polski? Co to jest Unia Europejska? (Rodzic demonstruje flagę Unii 

Europejskiej, załącznik). 

 

 

- W załącznikach do wykonania 3 zadania matematyczne  

 

 



- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

 

Jeśli odebrali Państwo z przedszkola rzeczy oraz książki dzieci, proszę o 

uzupełnienie książek  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy  

P. Asia  


