
Maj w „Bulinkach” 

1. Tydzieo I Przedszkolak – Patriota (01.05.-03.05.2019) 

 Zna symbolikę barw flagi narodowej 

 Umie ją rozpoznad 

 Zna słowa I zwrotki i refrenu Mazurka Dąbrowskiego 

 Wie jak wygląda polskie godło 

 Wie jakie są święta paostwowe obchodzone w maju 

 Wie jaka jest ich etiologia i znaczenie 

 Wie co to jest konstytucja 

2. Tydzieo II Moja miejscowość, mój region (06.05- 10.05. 2019) 
Miejsce zamieszkania 

 nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc 

 poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem 

 poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości 

 poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu) 

 kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem. 
Praca dorosłych 

 poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych 
przez nie funkcji 

 poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie 
oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych 

 zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej 
miejscowości 

 poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, 
szkolnictwem, służbą zdrowia. 

3. Tydzieo III Moja ojczyzna (12.05.-17.05.2019) 
Polska i Polacy 
Poczucie przynależności narodowej 

 podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy 

 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego 

 stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. 

 wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie paostw – sąsiadów Polski. 
Polska w Europie 
Unia Europejska 

 wskazywanie położenia Polski na mapie Europy 

 wskazywanie na mapie i podawanie nazw paostw sąsiadujących z Polską 

 wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami 

 poznawanie nazw wybranych paostw należących do UE. 
Koledzy, grupa przedszkolna 
Komunikowanie się w grupie 

 uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych 
sprawach 

 zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur). 
Mali artyści 
Przejawy ekspresji 

 uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: 
wizualizacja, personifikacja, analogia, drama 

 uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy. 
 



4. Tydzieo IV Łąka w maju ( 19.05. – 24.05.2019) 
Przyroda 
Obserwacja przyrody 

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym 
czasie. 

Przyroda wiosną 

 poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z 
zamkniętymi oczami 

 poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników 

 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin 

 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt 

 wyjaśnianie zjawiska tęczy. 
Przyroda latem 

 poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i 
ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki) 

 wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody. 
W świecie techniki 
Działalnośd badawcza 

 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków  

 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, 
lornetki, mikroskopu. 

Działalnośd konstrukcyjno-techniczna 

 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, 
budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków. 

5. Tydzieo V Święto rodziców(26.05.- 31.05.2019) 
Rodzina 
Wiedza o rodzinie 

 opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter) 

 podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców 

 opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny  

 wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom. 
Rodzinne święta 

 określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych 

 przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich 
świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośdmi 

 aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie 
przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeo, poczęstunku itp.). 

Mali artyści 
Przejawy ekspresji 

 wyrażanie swoich przeżyd wewnętrznych, uczud poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, 
muzycznej, plastycznej. 

Świat wartości 
Wewnętrzne potrzeby 

 poczucie sprawstwa 

 autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny. 

 Święto Mamy i Taty – spotkanie w przedszkolu  21.05.2019r. 
  


