
Maj 2022 Sówki  

 
Tydzień pierwszy  4.05-6.05 2022 
Krąg tematyczny: Polska to mój dom 
-Kształtowanie przynależności do rodziny, 
-budzenie przywiązania do swojego kraju, 
-poznanie flagi-symbolu narodowego, 
-poznanie godła-symbolu narodowego 
-wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała 
 
  
Tydzień drugi 9.05-13.05 2022 
Krąg tematyczny : W krainie muzyki 
-ilustrowanie ruchem treści piosenki, 
-reagowanie ruchem na zmiany tempa, 
-rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych,, 
-rozróżnienie dźwięków przyrody, 
-rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych 
 
 
Tydzień trzeci 16.05-20.05 2022 
Krąg tematyczny: Wrażenia i uczucia 
-rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć, 
-doskonalenie umiejętności słuchania, 
-zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem , 
-zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem, 
-kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę 
 
Tydzień czwarty 23.05-27.05 2022 
Krąg tematyczny:  Święto mamy i taty 
-dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka, 
-podawanie nazw członków rodziny, 
-ukazanie codziennych obowiązków domowych – zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych 
obowiązkach, 
-wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Płyną ryby ” – zabawa ruchowa 
 
Płyną ryby,(3x) 
za nimi wieloryby 
My na ziemi żyjemy, 
powietrzem oddychamy 
w wodzie żyją zwierzęta, 
lecz nazw ich nie znamy. 
 
Płyną ryby,(3x) 
a nimi wieloryby 
My na ziemi żyjemy 
i bułki z dżemem jemy 
w wodzie żyją zwierzęta, 
lecz co jedzą, jeszcze nie wiemy. 
 

Piosenka „Moja wesoła rodzinka” 

My rodzinę dobrą mamy, 
zawsze razem się trzymamy! 
I choć czasem czas nas goni, 
My jak palce jednej dłoni! 
 
Mama, tata, siostra, brat 
I ja – to mój mały świat! 
Dużo słońca, czasem grad – 
To wesoły jest mój świat! 
 
Mama zawsze kocha czule, 
ja do mamy się przytulę, 
w bólu, żalu i rozterce, 
bo mam mama wielkie serce! 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
Z tatą świetne są zabawy, 
z nim świat robi się ciekawy! 
Tata ma pomysłów wiele, 
jest najlepszym przyjacielem! 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
Gdy napsocę i nabroję, 
stoję w kącie, bo się boję! 
Tata skarci, pożałuje, 
a mamusia pocałuje! 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
 

 



Piosenka o rodzinie 
 

Ref. Najlepsza drużyna 

To moja rodzina. 

Najlepsza drużyna 

To moja rodzina. 

 

Do ludzi możesz po rozum pójść 

Ale do mamy pójdziesz po serce 

Tata nauczy by nie podstawiać nóg, 

Dziadek nauczy, jak podawać ręce. 

 

Ref. Najlepsza drużyna… 

 

Gdy będzie trzeba, obroni cię brat 

W rodzinie siła, każdy to powie 

I jeszcze babcia, wie o tym świat 

Ostatni ratunek, nasze pogotowie. 

 

Ref. Najlepsza drużyna… 

 

Kiedy kłopoty ogromne są 

Gdy wątpliwości w głowie same 

Twoja rodzina i rodzinny dom 

To wyspa odpowiedzi na pytań oceanie. 

 

Ref. Najlepsza drużyna… 

 


