
PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC MAJ W 

GRUPIE „MISIÓW” 

 

Tydzień pierwszy: 

04.05.2023r. – 05.05.2023r. 

Temat tygodnia: Poruszamy ważne sprawy…  

Czwartek: Międzynarodowy Dzień Strażaka.  

Piątek: Dzień Europy.  

 

Tydzień drugi:  

08.05.2023r. – 12.05.2023r. 

Temat tygodnia: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?  

Poniedziałek: Album mojej miejscowości.  

Wtorek: Miejsca, które znam.  

Środa: Najpiękniejsze miejsca w Europie.  

Czwartek: Najpiękniejsze miejsca na świecie.  

Piątek: Moje wymarzone miejsce do życia.  

 

Tydzień trzeci:  

15.05.2023r. – 19.05.2023r. 

Temat tygodnia: Czyim domem jest łąka?  

Poniedziałek: Zielona żaba/ Dzień niezapominajki/ Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. 

Wtorek: Motyle i kwiaty.  

Środa: Światowy Dzień Pszczół.  

Czwartek: Rośliny pod ochroną.  

Piątek: Apteka pod mniszkiem lekarskim/ Dzień dobrych uczynków.  



Tydzień czwarty:  

22.05.2023r. – 26.05.2023r. 

Temat tygodnia: Jak daleko pada jabłko od jabłoni?  

Poniedziałek: Moja mama.  

Wtorek: Mój tata.  

Środa: Jestem podobny do…  

Czwartek: Czas z rodzicami.  

Piątek: Prezent dla mamy i taty/ Dzień Mamy, Taty, Dziecka.  

 

Tydzień piąty:  

29.05.2023r. – 02.06.2023r. 

Temat tygodnia: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?  

Poniedziałek: Moi rówieśnicy/ Dzień sąsiada.  

Wtorek: Dzieci w mojej rodzinie.  

Środa: Niezwykłe dzieci.  

Czwartek: Dzień Dziecka. 

Piątek: Dzieci na całym świecie. 

Piosenki oraz wierszyki: 

 

 

Taki piękny jest świat (sł. i muz. Jolanta 

Kucharczyk). 

 

1. Taki piękny jest świat wokół nas, 

plac zabaw, rzeka i park. 

Szkoła i przedszkole, ulice znajome, 

ławeczka przed domem i staw. 

 

Ref.: A ja tak chcę podróżować po świecie, 

samolotem do Afryki polecieć. 

W Egipcie zrobić zdjęcie pod piramidami, 

a w Chorwacji pływać w morzu z 

delfinami. 

 

Wejść na wieżę Eiffla, zobaczyć Mur 

Berliński, 

i obok Koloseum skosztować włoskiej 

pizzy. 

W Londynie pod Big Benem w angielskim 

zmoknąć deszczu, 

w Ameryce z Indianami w wigwamie 

pomieszkać. 

 

2. Tyle jest pięknych miejsc, wielkich 

miast, 

lecz właśnie tu jest mój dom. 

Gdzie moja rodzina i ojczysty język, 

gdzie bliskich przyjaciół jest krąg. 

 

Ref.: A ja tak chcę podróżować… 



Przyjaciel owadów (sł. i muz. Krystyna 

Gowik). 

 

1. Lecą owady nad łąką. 

Motyl rozmawia z biedronką. 

Pszczoła wesoła mruga do żuka, 

a osa z ważką chrabąszcza szuka. 

W ramiona porwał je przyjaciel wiatr, 

wraz z nimi na łąkę majową wpadł. 

 

Ref.: Zakołysały się dumne dziewanny. 

Jak tancerki te zwiewne panny. 

Zachichotały małe stokrotki. 

Rumianek posłał im zapach swój słodki. 

Maki tak bardzo się zawstydziły, 

że aż się czerwone całe zrobiły. 

A tajemnicze niezapominajki 

obiecały owadom opowiadać bajki. 

 

2. Owady długo latały 

i skrzydełkami ruszały. 

Teraz zmęczone domków szukają, 

w trawie i w liściach już się chowają. 

A wiatr przyjaciel pod krzaczkiem też siadł, 

ze świetlikami spogląda na świat. 

 

Ref.: Zakołysały się dumne dziewanny… 

 

 

,,Kolorowe motyle’'(Elżbieta Chilińska-

Karpowicz) 

 

Kolorowe motyle 

kręcą się wokoło  

i mówią cichym głosem 

,,Jak tu śliczne, jak wesoło.  

Ooo, jak tu ślicznie, jak wesoło’’.  

 

To bielinek kapustnik,  

A to paź królowej.  

Piękne są motyle 

Błękitno-kolorowe.  

Oooo, błękitno-kolorowe.  

 

Najwspanialsi (sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

1. Moja mama, dobra wróżka, sok przynosi 

mi do łóżka. 

Tatę to mam bohatera, na wycieczki mnie 

zabiera. 

Moja mama piękna taka, zawsze dla mnie 

ma buziaka. 

Tata mnie za rękę bierze, jeździ ze mną na 

rowerze. 

 

Ref.: Będę taka sama. 

Będę taki sam. 

Bo najlepszych rodziców w świecie mam! 

 

2. Moja mama tak czaruje, że się obiad 

sam gotuje. 

Tata także chce czarować – wspólnie obiad 

przygotować. 

Moja mama czyta baśnie, gdy nie mogę 

zasnąć właśnie. 

Tata ma pomysłów wiele na soboty i 

niedziele. 

 

Ref.: Będę taka sama… (bis) 

 

3. Naleśniki w czekoladzie na talerzu 

mama kładzie. 

Tata wnosi torby duże, a dla mamy – 

piękne róże. 

Mama co dzień dba o wszystko i jest 

zawsze przy mnie blisko. 

Tata za to zna pół świata, uczy siostrę, 

mnie i brata. 

 

Ref.: Będę taka sama… (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Mój przyjacielu’’(Barbara Szelągowska) 

 

Radość wielka mnie rozpiera, 

gdy mam obok przyjaciela. 

On uważnie mnie wysłucha. 

Wiem, że mogę mu zaufać. 

Jak nikt inny mnie rozśmieszy, 

w chwilach smutku mnie pocieszy. 

To on zawsze mi doradza 

I tajemnic mych nie zdradza. 

Bez wahania mi pomoże 

wtedy, gdy się czuję gorzej. 

I niczego się nie boję, 

kiedy obok niego stoję. 

Lubię lekcje z nim odrabiać 

i świat cały z nim poznawać. 

Chętnie wszystkim się z nim dzielę, 

bo jest moim przyjacielem. 

 

 

Inni, a tacy sami (sł. i muz. Jolanta 

Kucharczyk) 

 

1. Na wszystkich kontynentach mieszka tyle 

dzieci – w Azji, Australii, w Afryce. 

Każde dziecko wygląda inaczej 

i mówi innym językiem. 

 

Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe, 

każde dziecko chce pięknie żyć; 

mieć zawsze dobre, spokojne noce, 

mieć tylko piękne dni. 

 

To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci, 

wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty. 

Mieć dobrą mamę, dobrego tatę, 

chcą bezpiecznie żyć. 

 

2. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry, 

tak różne zabawki, książeczki, 

inną szkołę, przedszkole, ubranka, 

śpiewają inne piosenki. 

 

Ref.: Każde dziecko… 


