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KĄCIK RODZICA 
 

KĄCIK RODZICA 

 

Mamo, tato – poczytaj mi…. 

 

Głośne czytanie dziecku stymuluje rozwój jego mózgu, przede 

wszystkim obszarów odpowiedzialnych za nadawanie oraz 

rozumienie mowy. Dzięki tej aktywności dziecko ma stały kontakt 

z językiem literackim, często bogatszym, niż ten używany na co dzień.  

 

Język literacki zawiera więcej złożonych konstrukcji gramatycznych niż mowa potoczna. Podczas czytania 

dziecko poznaje różne style języka, formy wypowiedzi oraz nowe słownictwo. Zapoznaje się też z 

gramatyką języka. Niewątpliwie sprzyja to prawidłowemu rozwojowi mowy. 

 

Czytanie dziecku można rozpocząć już przed jego narodzinami. Dzięki temu nauczy się rozpoznawać głos 

osoby czytającej, będzie przyswajało melodię i rytm ojczystego języka. Płód słyszy od około 5-6 miesiąca 

ciąży. Jest to więc najlepszy czas na rozpoczęcie czytania.   

 

Czas spędzony z dzieckiem podczas czytania to cenny dar. To czas, w którym poświęcasz swoją uwagę 

wyłącznie jemu. Jest to doskonała okazja, by się przytulić, uspokoić, wyciszyć. By dziecko poczuło się 

ważne i kochane. To także chwila relaksu i odpoczynku po męczącym dniu. 

 

Czytaj dziecku codziennie – wystarczy 20 minut! 

 
Opracowanie: Agnieszka Jancewicz       
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KOLOROWANKA 
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SMACZNIE I ZDROWO     

Placuszki z owocami (ok. 20 sztuk) 

Z pewnością nie każdy z nas ma możliwość, aby codziennie rano przygotować i wspólnie z rodziną zjeść 
śniadanie. Zatem weekendowe posiłki niech będą sposobem wspólnego celebrowania czasu z najbliższymi. 

Składniki: 

 1 łyżka mielonego siemienia lnianego 
 3 łyżki wody 
 1 łyżka miodu 
 1 łyżka roztopionego oleju kokosowego 

 + odrobina do smażenia 
 0,5 łyżeczki cynamonu 
 0,5 szklanki wody 
 0,5 szklanki dowolnego mleka 
 1 szklanka pełnoziarnistej mąki 
 1 jajko 
 ulubione dodatki: u mnie mrożone  

maliny i czekolada*  

Przygotowanie: 
1. Siemię lniane wymieszaj z 3 łyżkami wody i odstaw do napęcznienia. 
2. Do dużej miski wsyp cynamon i mąkę. 
3. W drugiej misce wymieszaj mokre składniki-  jajko, miód, olej kokosowy, mleko oraz wodę. 
4. Połącz suche i mokre składniki, a następnie dodaj mieszankę z siemienia lnianego. 
5. Na rozgrzanej patelni z niewielką ilością oleju kokosowego smaż obustronnie średniej wielkości 
placuszki. 
6. Gotowe placuszki udekoruj według uznania. 

*Chcąc zrobić czekoladę własnej produkcji należy podgrzać na małym ogniu w garnuszku: kakao, olej 
kokosowy i miód. U mnie proporcje wychodzą najczęściej tak „na oko”, do placuszków zwiększam ilość 
kakao, aby czekolada była bardziej gęsta. 

    Smacznego     

                Opracowanie Beata Szelągowska

 

 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  
MUCHOMORKI 

I tydzień – Tutaj mieszkam 
W tym tygodniu pracujemy na d 
rozwijaniem tożsamości 
narodowej dzieci, zapoznaniem i 

utrwalaniem znajomości symboli narodowych 
oraz rozwijaniem umiejętności wypowiadania się 
– udzielania odpowiedzi na pytania. 
 

II tydzień – Na  łące 
Zachęcamy dzieci do obserwowania przyrody, 
wymieniania i opisywania jej elementów, 
rozpoznawania i nazywania wybranych zwierząt 
mieszkających na  łące. Dodatkowo rozwijamy 
wrażliwość słuchową dzieci, poczucie rytmu i 
pamięć muzyczną. 
 
III tydzień – Oto ja 
Rozwijamy świadomość własnego ciała, 
uświadamiamy dzieciom istnienie różnych 
narządów zmysłów. Dodatkowo pracujemy nad 
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spostrzegawczością Muchomorków, 
wyszukiwaniem różnic, łączeniem par. 
 
IV tydzień – Kochani rodzice 
Jak ten czas szybko leci, w tygodniu wielkie 
święto… Dzień Mamy i Taty. Muchomorki będą 
prezentowały swoje umiejętności (wokalne, 
taneczne, teatralne :) ) na uroczystości. 
Pracujemy nad rozwijaniem sprawności 
manualnej dzieci, doskonaleniem umiejętności 
posługiwania się nożyczkami. 
 
V tydzień – Wszystkie dzieci nasze są 
W tym tygodniu świętujemy zbliżający się Dzień 
Dziecka. Wprowadzamy dzieci w świat wartości, 
kształtujemy poczucie przynależności społecznej 
(do rodziny, grupy rówieśniczej). Podejmiemy 
próby określania kolejności. 

Nauczycielki oddział : 

Agnieszka Jancewicz 
 Beata Szelągowska 

 
Piosenka do nauki - „Piosenka z ogonkiem” 
 
1. Wiewiórka i lisek i zając 
futrzane ogonki mają. 
 
Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka . 
Nie ma ogonka biedronka. } 2x 
 
2. Koguty, bociany i wrony 
pierzaste mają ogony. 
 
Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka 
Nie ma ogonka biedronka. } 2x 
 
3. Wieloryb, krokodyl i ryba 
z pomocą ogona pływa. 
 
Ref . Tylko biedronka nie ma ogonka 
Nie ma ogonka biedronka. 
 
4. Chociaż biedronka nie ma ogonka 
ma za to piegi od słonka. 
 
 
Wiersz do nauki - „Części ciała” 
 
Rączki robią klap, klap, klap. 
nóżki robią tup, tup, tup. 
Tutaj swoją główkę mam 
i na brzuszku sobie gram. 
Buźka robi am, am, am, 
oczka patrzą tu i tam, 
tutaj swoje uszka mam  
i na nosku sobie gram.  
 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
      „Maj, maj jest na ziemi, świat, świat się 
zieleni” jak mówią słowa piosenki, właśnie 

mamy cudownie kwitnący wiosenny miesiąc.  W 
tym miesiącu  będziemy omawiać następujące 
tematy: 
I tydzień: Znani Polacy  
II tydzień : Wiosna na łące  
III tydzień : Moja miejscowość- mój kraj  
IV tydzień:  Moi rodzice  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy poznawać 
nazwiska  znanych Polaków np. Papieża Jana 
Pawła II, Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika. 
Zwrócimy uwagę dzieci na aktualne wydarzenia  
w naszym kraju. Rozmawiając o ważnych 
świętach: Dzień flagi, 3 maja wyjaśnimy 
znaczenie zdania: Jesteśmy Polakami.  
W drugim tygodniu dzieci poznają  właściwości 
wody w czasie doświadczeń. Będą  
Rozpoznawać  i nazywać wybranych 
mieszkańców łąki. Zwrócimy uwagę na   
 zjawiska powstawania wiatru. Podczas spacerów 
i wycieczek będziemy wdrażać do uważnego 
słuchania i obserwowania otaczającej nas 
rzeczywistości.  
Utrwalimy nazwy i wygląd figur geometrycznych. 
w trzecimi tygodniu będziemy  rozmawiać  
o  naszym  mieście, będziemy  
poznawać jego historię, ważniejsze instytucje  
i  zabytki.  
Poznamy też  ważniejsze regiony naszego kraju. 
Utrwalimy  
 symbole narodowe: flaga, hymn, godło.  
W czwartym tygodniu maja będziemy obchodzić 
święto naszych rodziców goszcząc ich  
w przedszkolu . Samodzielnie przygotujemy 
upominki , część artystyczną oraz przy pomocy 
mam poczęstunek .Mamy nadzieję że nie 
zabraknie żadnego Rodzica na naszej 
uroczystości.  
  Gratulujemy Nadii i Darii występu na 
przedszkolnej uroczystości „Mali patrioci”. 
Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty odbędzie 
się 24 maja o godz. 15.30 . 
Serdecznie zapraszamy! 

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska  
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Wiersz do nauki: 
„ Gramy w zielone”  

 
- Proszę o zielone!  
Zaklekotał bociek 
Do zielonej żabki 
Co siedziała w błocie.  
 
Ale mądra żabka 
Prędko myk pod wodę 
- miłe mi bocianie 
 Moje życie młode. 
 
Rosły w błocie modre 
Niezapominajki 
I boćkowi rzekły: 
- znamy takie, takie bajki.  
 
Chciałbyś żabkę połknąć 
Lecz się obejdź smakiem 
Żabka gra w zielone 
Z młodym tatarakiem.  
 
 
Piosenka do nauki: 
„Żabie sekrety”  
 
Żaby kumkają od rana 
Że dzisiaj święto ma mama 
My mamę bardzo kochamy 
Życzenia mamie składamy. 
 
 Ref: Żyj droga  mamo, żyj nam 100 lat 
Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas 
Żyj droga mamo, żyj nam 100 lat 
Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas 
 
II. Żaby rechocą  od rana  
Że swoje święto ma tata 
My tatę bardzo kochamy 
Życzenia tacie składamy.  
 
Ref: Żyj drogi tato, żyj nam 100 lat 
Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas 
Żyj drogi tato, żyj nam 100 lat 
Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas 
 
 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

 TEMATYKA 
TYGODNIOWA: 
 

 „Święto Konstytucji 
3 MAJA” – budzenie 
zaciekawienia aktualnymi 
wydarzeniami 

ogólnopaństwowymi; budzenie szacunku dla ludzi 
żyjących w innych krajach; rozumienie ich 
odrębności narodowych wyrażających się innym 
językiem, inną symboliką, innymi zwyczajami; 
gromadzenie wiadomości o państwach Unii 
Europejskiej; bogacenie słownika dziecięcego; 
odczuwanie radości z kontaktu z muzyką, nauka 
piosenki „Lato”; wykorzystanie zdobytych 
umiejętności i wiadomości w sytuacjach dnia 
codziennego; 
 

 „Nowinki z wiejskiego podwórka” – 
zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat 
zwierząt hodowlanych.; zapoznanie ze 
zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku;  
utrwalanie nazw kolorów;  zachęcanie do 
obserwowania przydomowych ogródków;  
rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych 
przez zwierzęta hodowane na wsi; zapoznanie z 
rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich 
dzieci; określanie korzyści płynących z hodowli 
zwierząt; rozwijanie umiejętności liczenia w 
zakresie dziesięciu; 
  

 „Wiosna na łące” –   zapoznanie z cyklem 
rozwojowego żab; rozwijanie umiejętności liczenia 
i dodawania;  poznawanie życia pszczół i 
mrówek; zapoznanie z cyklem rozwojowym 
motyla; kształtowanie prawidłowych relacji w 
grupie przedszkolnej;  rozwijanie umiejętności 
współpracy; zwracanie uwagi na przystosowanie 
zwierząt do życia w danym środowisku; 
 

 „Poznajemy różne zawody” –przybliżenie 
wiadomości na temat wybranych zawodów; 
uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi; 
zapoznanie z pracą krawcowej; zwracanie uwagi 
na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas 
posługiwania się igłą;  rozwijanie słuchu 
fonematycznego; rozwijanie poczucia rytmu; 
zapoznanie z etapami powstawania chleba; 
rozwijanie motoryki małej; zachęcanie do 
wypowiedzi na temat przyszłości; zapoznanie z 
działaniem magnesu;  
 

 „Nasi kochani rodzice” - -  stwarzanie sytuacji 
do dzielenia się opiniami na temat swoich 
rodziców;  rozwijanie myślenia;  wypowiadanie się 
na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;  
rozwijanie mowy; wypowiadanie się na temat taty; 
rozwijanie umiejętności liczenia; rozwijanie 
umiejętności dodawania i odejmowania; budzenie 
zainteresowania dzieci własnym świętem; 
wykorzystanie w pracy różnorodnych materiałów; 
prowadzanie dzieci w świat wartości; 

 
 

- -  
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PODZIĘKOWANIA : 
- Pani Faszczewskiej za materiały 
papiernicze; 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 

 
PIOSENKA  DO  NAUKI:  „Siedmiu 
krasnoludków …”   
 
I. Rano wstajemy, kiedy słońce wschodzi. 
Z pracy wracamy, kiedy już zachodzi. 

Refren: Siedmiu krasnoludków, to my, to my, to 
my! 
Pracowitych ludków, to my, to my, to my! 
 
II. W kopalni ciężko, ciężko pracujemy, 
a gdy skończymy do domu biegniemy. 

Refren: Siedmiu krasnoludków, to my, to my, to 
my... 
 
III. Gotować obiad dobrze też umiemy. 
O samym brzasku do pracy biegniemy. 

Refren: Siedmiu krasnoludków, to my, to my, to 
my... 
 
WIERSZ  DO  NAUKI:  
„Podwórkowa awantura” T. Fiutowski 

 
Kura gdacze, kaczka kwacze – 
Goni kurę mokrą raczej. 
Gęś też syczy, kogut pieje. 
Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 
Ryczy krowa, świnia kwiczy, 
a indyk się rozindyczył. 
Kot mysz goni, głośno miałczy. 
- Dość awantur! Już wystarczy! 
Tak pies Burek głośno szczeka… 
i  już słychać go z daleka. 
Koza meczy: 
- Mee, mee, mee… 
Czego psisko mądrzy się? 
Dla ochłody – wiadro wody 
poleją na głowy, brody! 
Wyszły z mody awantury! 
- A sio, gęsi, a sio kury! 
Powiedziała co wiedziała, 
białą brodą pokiwała, 
pochyliła nisko rogi. 
- Cisz! Spokój! Zejść mi z drogi! 
Awantura się skończyła, 
bo ta koza groźna była. 
 
 
 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 
 W maju Kacperki rozmawiają 
i bawią się wokół tematów: 
Jestem Polakiem-dzieci 
utrwalają znajomość symboli 
narodowych, rozpoznają i 
nazywają hymn narodowy, 

hejnał z wieży mariackiej, hymn Unii Europejskiej 
W świecie Zippiego- realizują zadania projektu 
edukacyjnego na temat patyczaków. Poznają ich 
naturalne środowisko, przysmaki, tryb życia. Uczą 
się szacunku do świata przyrody. 
Poznajemy  zawody- Kacperki poznają specyfikę 
zawodu krawcowej, piekarza, ogrodnika. Uczą się 
nazywać zawody swoich rodziców. Rozmawiają o 
profesjach , które dziś idą już w zapomnienie.   
Nasi rodzice-w tym tygodniu Kacperki przygotują 
uroczystość z okazji Święta Mamy i Taty. 
Zegary-dzieci poznają sposoby mierzenia czasu 
na przestrzeni wieków. Utrwalają nazwy dni 
tygodni, pór roku, miesięcy.  
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 
 
Wiersz do nauki: 

Nasze Polskie ABC / Zygmunt Stawecki 
Już w przedszkolu dzieci wiedzą, 
Co to Wisła 
Co to Bałtyk. 
Że na Śląsku mamy węgiel, 
A znów góry 
To są Tatry. 
Taki polski elementarz, 
Raz zobaczysz 
I pamiętasz. 
Kiedy będę taki duży, 
Jak na przykład 
Są rodzice 
Z książek, z kina i z podróży 
Poznam kraju okolice. 
Jak zakładka 
Wisły wstążka, 
No a Polska 
Jest jak książka. 
Nasze polskie ABC 
Każde dziecko 
o nim wie. 
Wchodzi w głowę, 
Wchodzi w serce, 
jak literka po literce. 
Coraz lepiej czytasz je, 
Nasze polskie ABC. 
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Piosenka do nauki 
 
Co to za ogrodnik  
posiał kwiatów tyle: 
Tulipany i kaczeńce,  
bratki i żonkile. 
 
To wiosna, to wiosna,  
zielona wiosna, 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
 
Spytaj więc bociana  
i spytaj skowronka: 
Kto te kwiaty kolorowe  
posadził na łąkach? 
 
To wiosna, to wiosna,  
zielona wiosna, 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
 
A może to wróżka,  
co wszystko czaruje, 
Drzewa, łąki i ogrody  
kwiatami maluje. 
 
To wiosna, to wiosna,  
zielona wiosna, 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
Razem z deszczem,  
ciepłym deszczem 
Kwiaty nam przyniosła 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

 
Planowana tematyka  
w maju: 
Mój region, mój kraj… - 
starszaki wiedzą już dużo 
o swoim mieście, o swoim  
kraju  i  jego symbolach . 
Realizacja tego tematu 

umożliwi  pogłębienie i  usystematyzowanie 
wiadomości. Wiersz do nauki „Skarby Polski”, 
który nasza koleżanka Łucja prezentowała 

podczas konkursu recytatorskiego,  przypomni 
symbole narodowe. 
W świecie muzyki – Tydzień z muzyką w roli 
głównej - będziemy aktywnie słuchać muzyki 
klasycznej, grać na instrumentach, poszerzać 
wiadomości o instrumentach, muzykach  
i filharmonii. 
Łąka wiosną- poszerzamy wiadomości na temat 
roślin i owadów żyjących na łące. Poznamy 
właściwości zdrowotne niektórych roślin, 
spróbujemy herbatek ziołowych (rumianek, mięta, 
pokrzywa itp.)  a także wykonamy swój własny 
zielnik. 
Nasi kochani rodzice- Podczas wypowiedzi  
i rozmów z dziećmi zwrócimy uwagę na pracę 
zawodową  rodziców, ich zainteresowania, 
porozmawiamy o rodzinnych sposobach 
spędzania czasu wolnego. Zwrócimy uwagę 
także  na wiele obowiązków rodziców i zachęcimy 
dzieci  do pomagania w pracach domowych. 
Planujemy również wspólną wycieczkę –  
o dokładnej dacie i miejscu poinformujemy. 
 
Dziękujemy Rodzicom za pomoc  
w przygotowaniu strojów na występy dzieci  
w MDK oraz w naszym przedszkolu. 
 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersz do nauki: Skarby Polski 
 
Ma Polska skarby trzy- 
bezcenne, rzecz oczywista, 
To hymn narodowy, godło 
I sztandar- flaga ojczysta. 
 
Biało-czerwona flaga 
powiewa na polskim niebie, 
z nią w ręku nasi przodkowie 
walczyli o wolność dla Ciebie. 
 
 Hymn narodowy z dumą  
śpiewało polskie wojsko, 
z radością się go uczymy 
dla Ciebie, kochana Polsko. 
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A biały orzeł z godła 
spogląda pełen powagi, 
to symbol polskiego zwycięstwa, 
wolności i odwagi. 
 
Piosenka do nauki: „Magiczna wróżka” 
 

1. Moja mama lubi marzyć, płynąć  nad 
chmurami 
Rzucać mi promyki słońca w dół. 
Moja mama zawsze błyszczy uśmiechami, 
Kiedy pyszny obiad stawia mi na stół. 

Ref:   
 Moja mama zawsze wszystko dobrze wie! 
 Moja mama fruwała dziś z ptakami. 
 Ciemne chmury zmiotła gdzieś, 
 Ja nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. 
 Moja mama zawsze wszystko dobrze wie! 
 Moja mama miała dzisiaj dobry dzień 
 Moja magiczna wróżka z herbatą do łóżka. 
Najpiękniejsza mama, to się przecież wie, to się 
wie! 
Moja mama miała dzisiaj dobry dzień! 
 

2. Moja mama lubi kwiaty, kocha leśne 
wróżki. 
Podsłuchuje, o czym szepcze wiatr, 

A wieczorem, kiedy sobie leżę w łóżku, 
Opowiada , co pan żuk na obiad zjadł. 
 
3. Kocham bardzo moją mamę i jej wszystkie 
czary, 
Bajki śmieszki  i całusów moc. 
To są dla mnie bardzo ważne, wielkie dary, 
Śpiewam mamie tę piosenkę w dzień i w noc. 

 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

W maju będziemy: 
- utrwalać nazwy figur 
geometrycznych 
- poznamy historię Białegostoku, 
ważniejsze instytucje, zabytki  
i miejsca 
- wysłuchamy legendy  
o powstaniu naszego miasta 

- przypomnimy jak wyglądają nasze symbole 
narodowe: flaga, godło, jak brzmi nasz hymn 
- poznamy flagę i hymn Unii Europejskiej 
- przypomnimy nazwy zwierząt żyjących na łące 
oraz nazwy roślin rosnących na łące 
- w związku ze zbliżającym się Dniem Matki  
i Dniem Ojca będziemy rozmawiać o naszych 
rodzicach: jakie zawody wykonują, jak spędzamy 
z nimi wolny czas 
- opisywać wygląd rodziców, określać ich 
charakterystyczne cechy (wygląd, charakter) 

- zachęcać dzieci do pomagania rodzicom  
w drobnych pracach domowych 
- śpiewać piosenki  
-  wykonywać akompaniament do piosenek na 
instrumentach perkusyjnych 
 
Tematyka miesiąca: 

 Figury geometryczne 

 Jestem Polakiem, Jestem 
Europejczykiem 

 Wiosenna łąka 

 Nasi kochani rodzice 

 W świecie muzyki 
 
Piosenka do nauki: „Gdzie jest tata?”  
(sł. i muz. K. Gowik ) 
 

   „Gdzie jest tata?” – pyta brat. 
   „Gdzie jest tata?” – pyta siostra. 

        „Gdzie jest tata?” – pytam ja, 
         a odpowiedź znam już sam. 
         Tata w pracy jest, tata w pracy jest, 
         bo pracuje całe dnie. 
         A ja wyślę mu zaraz sms, 
         że pobawić się z nim chcę. 
Ref.: Muszę czekać do soboty, wtedy z tatą 
mamy swój czas 
na zabawy i na psoty to sobota jest w sam raz. 
Muszę czekać do niedzieli na rowery, spacer, las, 
byśmy w świat swój polecieli to niedziela jest w 
sam raz. 
 
        Kiedy tata chwilę ma, 
        Rozmawiamy w Internecie. 
        Tata dobrze wie, 
        Że z nim wszystko robić chcę. 
        Kiedy w pracy jest, kiedy w pracy jest, 
        Gdy pracuje całe dnie, 
        To wysyłam mu wtedy myśli swe, 
       By już wrócił i spotkał mnie! 
 
Ref.: Muszę czekać 
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Wiersz: „Dobra wróżka”   (W. Chotomska)  
 
Jeszcze śpi cały dom, 
tata śpi, dzieci śpią. 
Jeszcze sen nie chce wyjść 
z ciepłej kołdry, 
a tu już pachnie chleb, 
a tu już mleko jest, 
dobra wróżka powiedziała nam: 
- Dzień dobry! 
Mamo, mamo, dobra wróżko, 

coś powiemy Ci na uszko: 
- Wróżysz nam dobre dni, 
umiesz w śmiech zamienić łzy, 
ciepłe sny niesiesz nam do poduszki, 
w oczach masz słońca blask 
i od burz chronisz nas. 
Nawet w bajkach nikt nie znajdzie 
lepszej wróżki! 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz

KALENDARZ – WYDARZENIA MAJ 2018r. 

 
10.05.2018r. – przegląd piosenki patriotycznej 
 
15.05.2018r. godz.8.45 wyjazd dzieci z oddz. V i VI do Europejskiej Wsi Bocianiej Pentowo – wyjazd 
edukacyjny w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” współfinansowanego z EFS  
 
 UROCZYSTOSCI Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY 
 
MUCHOMORKI – 22.05.2018r. godz. 15.30 
SMERFY- 24.05.2018r. godz. 15.30 
MUMINKI- 23.05.2018r. godz. 15.30 
KACPERKI- 24.05.2018r. godz. 15.30 
GUMISIE 24.05.2018r. – wyjazd do Wioski Indiańskiej 
BULINKI – 23.05.2018r. – wyjazd do Świetej Wody 
 
W ramach PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT” w dniach 28 i 29 maja 2018r. 
odbędzie się szkolenie dla rodziców nt.: „Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność 
intelektualną dzieci przedszkolnych” Początek godzina 16.30 
 
 
 

 
JĘZYK ANGIELSKI – lektor Magda Jastrzębska 

 

W MAJU 
Kacperki, Muminki, Gumisie, Bulinki: 
 
Poznają nazwy zwierząt domowych: 
cat- kot 
dog – pies  
mouse – myszka 
hamster – chomik 
fish – rybka 
gwinea pig – świnka morska 
turtle – żółw 
parrot – papuga 
 
 
 
 

 
 
Nauczą się dni tygodnia: 
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Poznają nową piosenkę: 
 
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 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.  
This is the way we go to school,  
go to school, go to school.  
This is the way we go to school. 
Early in the morning. 

 

Smerfy, Muchomorki: 
Nauczą się nazw zwierząt dzikich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Poznają nową piosenkę: 
 
 
 
Wag your tail 
 
Clap clap clap your hands.  
Clap your hands with me.  
Clap them fast. Clap them slow. 
 Clap your hands with me. 
 Wag your tail like a dog.  
Wag wag wag your tail. Wag your tail with me. Wag it 
fast. Wag it slow. 
Wag your tail with me. 
 Thump your chest like a gorilla. 
 Thump thump thump your chest.  
Thump your chest with me.  
Thump it fast. Thump it slow.  
Thump your chest with me. 
 Bend your knees like a camel.  
Bend bend bend your knees. 
 Bend your knees with me. 
 Bend them fast. Bend them slow.  
Bend your knees with me.  
Wiggle your ears like a hippopotamus.  
Wiggle wiggle wiggle your ears. 
 Wiggle your ears with me.  
Wiggle them fast. Wiggle them slow. Wiggle your ears 
with me. 

 
 
 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE  

 
 
 Przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Miejskim. Petycja do Prezydenta ”Chcemy więcej zieleni … 
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Dzień Ziemi w Muchomorkach i Smerfach 
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