
        MAJ 
Jestem Europejczykiem  

                                                                                                

 wymienia nazwy niektórych krajów leżących w Europie  

 rozpoznaje  flagę Unii Europejskiej,  wie, że Włochy leżą w Europie 

 rytmicznie porusza się przy muzyce 

− potrafi liczyć do pięciu – 4-latki,  liczy w zakresie dziesięciu – 5-latki 

 słucha baśni,  maluje na temat baśni 

 odpowiada na pytania dotyczące utworu,  podaje cechy polskiego klimatu. 

         

Tajemnice łąki  

− potrafi wymienić zwierzęta żyjące na łące 

− uczestniczy w zabawach rytmicznych 

 jest twórcze 

− chętnie słucha ciekawostek przyrodniczych  

− wycina wzdłuż linii.  

 

         Mam cudownych rodziców  

− wypowiada się na temat swojej rodziny 

− opowiada historyjkę według kolejności zdarzeń 

− śpiewa piosenkę 



− wycina nożyczkami 

− wykonuje upominek dla mamy 

− porównuje liczebności dwóch zbiorów 

− wykonuje pracę plastyczną 

− prezentuje swoje możliwości, bawi się z rodzicami.  

 

Dzieci z różnych krajów świata 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu 

− uczestniczy w zabawach przy muzyce 

− samodzielnie wykonuje pracę plastyczną 

− pokazuje wymienione części ciała 

− wymienia zasady zgodnej zabawy 

− rysuje na podany temat 

− uczestniczy w zabawach ruchowych, współdziała z kolegami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKSTY PIOSENEK I WIERSZY NA MAJ

 

„Dla mamusi” 

Zebrał Jaś kwiatów garść na zielonej łące.  

Kaczeńce, Złocieńce trzyma w każdej 

rączce. 

- Matuniu, Matuniu! 

-wyjrzyj za próg chaty! 

To Ci dam- to co mam – buziaka i kwiaty!  

Była sobie żabka mała.  

1Była sobie żabka mała.  

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM, 

która mamy nie słuchała.  

RE-RE, KUM-KUM, bęc. 

2. Na spacery wychodziła  

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM, 

innym żabkom się dziwiła.  

RE-RE, KUM-KUM, bęc. 

3. A na brzegu stare żaby 

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM,  

tańcowały jak te baby 

RE-RE, KUM-KUM, bęc.  

4. Jedna drugiej w ucho kwacze 

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM, 

jak ta mała pięknie skacze 

RE-RE, KUM-KUM, bęc.  

5. Zjadła żabka 7 muszek  

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM, 

i na trawie kładzie brzuszek  

RE-RE, KUM-KUM, bęc.  

6. Przyszedł bocian niespodzianie  

RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-

KUM, połknął żabkę na śniadanie  

RE-RE, KUM-KUM, bęc.  

7. Teraz wszystkie żabki płaczą  

RE-RE, KUM-KUM,  

RE-RE, KUM-KUM,  

że jej więcej nie zobaczą  

RE-RE,KUM-KUM, bęc 

8. Tej piosenki morał znamy  

RE-RE,KUM-KUM 

RE-RE,KUM-KUM 

trzeba zawsze słuchac mamy 

RE-RE,KUM-KUM, bęc 

Murzynek Bambo 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka.  

Czarną ma skórę ten nasz koleżka.  

Uczy się pilnie przez całe ranki 

Ze swej murzyńskiej Pierwszej czytanki.  

A gdy do domu ze szkoły wraca  

Psoci, figluje - to jego praca. 

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!" 

A Bambo czarną nadyma buzię.  

Mama powiada: "Napij się mleka",  

A on na drzewo mamie ucieka. 

Mama powiada: "Chodź do kąpieli", 

A on się boi, że się wybieli.  

Lecz mama kocha swojego synka, 

Bo dobry chłopak z tego Murzynka.  

Szkoda, że Bambo czarny, wesoły,  

Nie chodzi razem z nami do szkoły.  

 


