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KALENDARIUM 

Maj 

 

01 MAJA: ROZPOCZĘCIA 

MIESIĄCA MAJA 

02 MAJA: Dzień Flagi 

03 MAJA: Święto Konstytucji 3 Maja 

04 MAJA: Dzień Strażaka 

08 MAJA: Imieniny Stasia (MYSZKI) 

10 MAJA: Wycieczka na występ do szkoły 

muzycznej grupa MYSZKI 

12 MAJA: Urodziny Michała (MYSZKI) 

16 MAJA: Przedstawienie z muzyką godz. 

9:15 

19 MAJA: Imieniny Iwa (KOTKI) 

20 MAJA: Dzień Pszczół 

22 MAJA: Imieniny Julki (MYSZKI) 

24 MAJA: Występy z okazji Dnia Mamy i 

Taty 

25 MAJA: Dzień Mleka 

31 MAJA: ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA 

MAJA 



 

 

 

MISIE  

 
 

 

 

 

 

 



Zajęcia   

programowe  
 

Piosenka „Kochamy Was” 

Mamo, tato bardzo kocham was! 

Mamo, tato kocham! 

Mamo, tato kochamy was, kochamy was, mocno, mocno, mocno.  

Kochamy was! x3 

 

Piosenka „Taniec dla mamy i taty” 

 

1.Dziś chłopcy z dziewczynkami, ustawią się parami 

Podadzą sobie ręce, zatańczą przy piosence x2 

 

2. Dla mamy dziś klaszczemy, dla taty dziś tupiemy i podajemy ręce tańczymy przy piosence 

x2 

 

3. Dla mamy się kłaniamy, dla taty dziś machamy i podajemy ręce tańczymy przy piosence x2 

 

 

Wiersz  

Kochani goście dziś was witamy, na przedstawienie zapraszamy, 

Będzie na pewno dobra zabawa a wy na koniec bijcie nam brawa. 

Wzniescie ręce wysoko w górę i pomachajmy do siebie czule, 

Gestem razem się przywitamy kurtyna w górę, już zaczynamy! 

 

 
 

mgr Kamila Chmielarz 

 



 

 

 

TYGRYSKI  
  

 

  

 

 

 



Zajęcia   

programowe 

Wiersz „Różne smaki” 
Wokół jest potraw wybór spory… 

Lubisz ogórki, pomidory? 

Wolisz wędlinkę, czy też serek? 

Dużo jest osób, gustów wiele. 

Lecz kto domyślić się potrafi, 

Czy danie smaczne jest, w gust trafi, 

Czy coś jest świeże, się nie psuje 

I czy na pewno posmakuje? 

Zmysł smaku mamy właśnie po to, 

Aby posiłki jeść z ochotą. 

By móc poznawać różne smaki, 

Wiedzieć, kto lubi przysmak jaki. 

Ciasto jest słodkie, w nim jest cukier, 

Słodkie są lody oraz lukier. 

Gorzki smak pieprz ma oraz zioła, 

Gorzkiego dużo zjeść nie zdołasz. 

Sól ma smak słony, chyba wiecie, 

W kuchni solniczka stoi przecież. 

Gdy solisz zupę lub twarożek 

Uważaj, bo przesolić możesz. 

Mięso smakuje przyprawami 

Lecz ma też własny smak – umami. 

A co powiemy o cytrynie? 

Że smak ma kwaśny, z tego słynie. 

Gorzki czy słodki, kwaśny, słony? 

Zmysł smaku mamy wyczulony. 

On nam podpowie w sposób jaki 

Z wyczuciem mieszać wszystkie smaki. 

A rozum przypomina jeszcze, 

Że z wszystkich potraw są najlepsze 

Te, w których jest witamin dużo. 

One naszemu zdrowiu służą. 

 

 

mgr Mariola Korzeniewska 

 

 



 

 

 

 

KANGURKI  

 

  



Zajęcia  

programowe  

Zabawa „ Spacer pana Języczka” 

Pan Języczek wybrał się na spacer – szedł dróżką, rozglądając się w lewo i w prawo (kierujemy język 

w kąciki warg), patrzył w błękitne niebo (wyciągamy język do nosa), na rosnące drzewa (wysuwamy 

język daleko do brody) i wąchał zerwane kwiatki (wciągamy powietrze noskiem, wypuszczamy 

ustami). Na łące spotkał koniki, które podskakiwały (kląskanie) i parskały (parskanie). Pan Języczek 

przesłał im całuska i poszedł dalej (zęby zwarte, usta zaokrąglone, cmokamy). Na drzewie siedziała 

sowa, która cichutko pohukiwała (hu-hu) 

.                                                    mgr Weronika Wysocka  
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

  



  

  

  

     

  

KOTKI 
  

  

 

 

 

 

 

 



Zajęcia   

Programowe  

  

Piosenka  „Dla mamusi i tatusia” 
 

Sto lat mamusiu, 

sto lat tatusiu, 

życzenia dzisiaj 

wszystkim składamy. 

Tak dziś radośnie 

 klaszczemy w dłonie, 

razem z ptakami 

głośno śpiewamy. 

 

Piosenka „Mamo, tato” 
Tu są rączki, a tu nóżki. 

Tutaj okrąglutkie brzuszki. 

Tutaj oczka, a tu włoski. 

Tutaj są pyzate noski. 

  

Teraz w koło się kręcimy. 

Jeden ukłon też zrobimy. 

Mamie, tacie zaśpiewany, 

Jak my bardzo Was kochamy. 

 

Ref. Mamo, Tato z Wami nawet zimą piękne lato 

 i słoneczko, co rozgoni chmury, 

gdy dzień ponury. 

Mamo tato- dziękujemy dzisiaj bardzo za to, 

Że jesteście i zawsze będziecie 

Kochać nas najbardziej na świecie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka „Buziak” 
 

 

Buziak, buziak dla mamusi  

Od syneczka i córusi. 

Buziak, buziak dla tatusia  

Od córeczki i synusia. 

 

Ref. Cmok, cmok  

tak przez cały roku 

Nie tylko od święta  

Niech każdy pamięta. 

Cmok, cmok  

tak przez cały roku 

Nie tylko od święta  

Niech każdy pamięta. 
 

mgr Żaneta Jaworska 

Martyna Mrugalska 

 

  

 

 



 

 

 

    

 

 

MYSZKI 

  
  
  
  
  

 

 

 



Zajęcia    

programowe  
 

Piosenka „ Jestem pilotem” 

Uwaga, uwaga! 

Na pokład zapraszam! 

Startujemy samolotem, 

jestem pilotem! 

Lecimy hen wysoko, 

ku słońcu, ku obłokom 

i tniemy skrzydełkami 

powietrze nad chmurami. 

Lecimy hen wysoko, 

ku słońcu, ku obłokom 

i tniemy skrzydełkami 

powietrze nad chmurami. 

Piosenka  „ Autostop” 

Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten wóz. 

 

Piosenka  „ Pociąg ze stacjami” 

Jedzie pociąg, jedzie pociąg, szybki jest. 
Jedzie pociąg, jedzie pociąg pospiesz się 

Jedzie pociąg jedzie, bilet kup 
A gdy przyjedzie wsiadaj szybko już. 
Po po po po po po po po po pociąg. 

 
 
 
 
 
 



Piosenka  „Mama, tata ” 

Moja mama najpiękniejsza 

jest i już, 
delikatna jak maleńkie 

płatki róż. 
Taka dobra taka słodka 

niczym miód. 
No po prostu w każdym calu 

mama cud. 
Ref. Bo tak właśnie w życiu jest 

każda mama jest the best. 
Dziś usłyszy cały świat, 

żyj mamusiu nam 
sto lat. 2x 

II. A mój tata to jest 
taki 
super gość, 
przy nim znika 
każdy smutek 

każda złość. 
Więc zaśpiewam 
dzisiaj tacie 

z wszystkich sił, 

że go kocham chcę by zawsze 

przy mnie był. 

Ref. Bo tak właśnie w życiu jest 

Każdy tata jest the best 

Dziś usłyszy cały świat 

Żyj tatusiu nam sto lat. 
 

mgr Małgorzata Szewczyk 

mgr Monika Wojciechowska 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY  

PLASTYCZNE  
  

  

  

  

  

  

 

  
  

 
 

 

 
 



 
MYSZKI I MISIE 

W maju odbyły się trzy warsztaty plastyczne i wykonaliśmy podczas nich następujące prace :  

„Rakieta” - Jednym z ulubionych tematów przedszkolaków jest 

kosmos. Gwiazdy, planety, kosmici i rakiety. O właśnie ! Rakiety 

stały się tematem naszych zajęć plastycznych. Zostały wykonane z 

wyciętych z papieru figur geometrycznych i bibuły. Tłem stały się 

gwiazdy namalowane żółtą farbą.  

 

 

 

 

„W teatrze” - Czas na pracę grupową. Dzieci 

wykonały plakat nawiązujący do tematyki 

tygodnia, czyli teatru. Na szarym papierze 

narysowałam scenę i kurtynę. Zadaniem 

dzieci było wypełnienie rysunku czerwoną i 

brązową bibułą. Następnie dzieci dostały szablony masek teatralnych, 

które ozdobiły i przykleiły na plakacie.  

 

 

„Rodzina” - W tym miesiącu obchodziliśmy bardzo ważny dzień 

- Dzień Matki. Cały tydzień rozmawialiśmy o naszych 

rodzinach i przygotowywaliśmy się do występów z tej okazji. 

Dzieci wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające dom 

i  rodzinę z figur geometrycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTKI, KANGURKI I TYGRYSKI  

 

W maju odbyły się trzy warsztaty plastyczne i wykonaliśmy podczas nich następujące prace :  

„Zaproszenia dla rodzicó5w” - Wielkimi krokami zbliża się ważny dzień, podczas którego 

będziemy świętować dzień mamy i taty. Przedszkolaki  przygotowują się do występów i są 

bardzo podekscytowane. Na zajęciach plastycznych przygotowaliśmy zaproszenia dla 

naszych kochanych rodziców. Użyliśmy kolorowego papieru, farb i cekin. 

 

 

 

 



„Statek” - Co jeździ? Co pływa? Co lata? Tematem tygodnia były różne 

pojazdy. Nasze statki wykonaliśmy z worków na śmieci, papierowych 

serwetek, słomek i papieru kolorowego. 

 

 

 

 

 

 

„Bukiet dla rodziców” - Rodzina jest dla nas bardzo ważna. W tym 

miesiącu każdy miał okazję opowiedzieć parę słów o swojej. Wiemy już co 

dzieci kochają w swoich rodzicach najbardziej i wykonując pracę 

plastyczną chcieliśmy im podziękować. Praca została wykonana za pomocą 

gotowego szablonu, krepiny i kredek. 

 
 
 
 
 

Martyna Mrugalska 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


