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 poznanie wartości „mądrość”, 
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, 
 budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, 
 poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich 

wyglądzie, 
 rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, 
 rozwijanie ciekawości poznawczej, 
 budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, 
 poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki, 
 rozwijanie orientacji w przestrzeni, 
 nabywanie wiadomości dotyczących książek, 
 wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki, 
 zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki, 
 poznanie różnych książek z nutami, 
 rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu, 
 rozwijanie sprawności fizycznej, 
 wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N., 
 poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”, 
 rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, 
 kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac, 
 integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw, 
 poznanie różnych rodzajów książek, 
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
 kształcenie słownika czynnego dzieci, 
 budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach, 
 poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie), 
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, 
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 
 wdrażanie do zgodnej współpracy, 
 poznanie roli księgarni, 
 rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych, 
 rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, 
 wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni, 
 rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej, 
 rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju, 
 budzenie zainteresowania muzyką, 
 poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu 

„Książka”, 
 rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia, 
 zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed 

publicznym wystąpieniem, 
 poznanie roli i wartości rodziny, 
 rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach, 
 poznanie roli poszczególnych członków rodziny, 
  rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania, 
 wzmacnianie więzi rodzinnych, 
 poznanie nazw wybranych kwiatów, 



 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
 doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, 
 uwrażliwienie na potrzeby innych, 
 poznanie wybranych utworów muzyki poważnej, 
 rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
 kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu, 
 uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej 

 
                              

                                                                                                                                                                                                                                        

 
WIERSZ 

 
                           

Wiersz “Urwis” 

Chociaż jestem urwis mały, 

ale to nie wada przecież. 

Bez urwisów to by były 

straszne nudy na tym świecie. 

Te urwisy nic dobrego, 

lecz gorące serca mają. 

Jak też dobrze urwisują, 

tak też dobrze i kochają. 

I ja kocham Cię Mamusiu 

z serduszka całego. 

I życzę Ci serdecznie 

wszystkiego najlepszego. 

 

 

 

 

      
PIOSENKA 

 
 

„Serduszka dwa” 
 

Kiedy pada deszcz, 
gdy zły humor mam, 

   Znowu śpiewam coś, 
co bardzo dobrze znam. 

 
REF. Serduszka dwa, to Ty i ja 

walczyka zatańczymy, 
Uśmiechnij się, bo kocham 
Cię, dziś razem się bawimy. 

 
Kiedy smutno jest,                                                                                      

 gdy jest mamie źle, 
 

Chcę pocieszyć ją  i wtedy  
śpiewam jej. 

 
REF. Serduszka dwa, to Ty i ja,                                                                  

 walczyka zatańczymy, 
Uśmiechnij się, bo kocham 
Cię, dziś razem się bawimy. 

 
 

 
 

TEMATYKA   MIESIĄCA  - Maj   2021 
 
         
  Książka – mój przyjaciel 
  
1.Poznajemy mądrość                
2.Co wiemy o książkach?                  
3. Biblioteka – dom książek            
4. Książki z nutami. 
               
 
 

     
      Rodzina razem się trzyma. 
 
1. Poznajemy rodzinę. 
2. W rodzinie siła. 
3. Bukiet dla mamy. 
4. Taniec dla mamy. 
5. Upominek dla mamy. 
 



      
      Baśnie, bajki, legendy 
 
 1.Rozmawiamy o mądrości. 
 2.Moja ulubiona bajka.                                     
3.W księgarni. 
4. Co tworzy nastrój opowieści? 5 Moja książka. 

  
       Ja i moi bliscy.     
 
1. Rozmowa o rodzinie. 
2. Rodzina razem się trzyma. 
3. Moja rodzina. 
4. Śpiewamy dla taty. 
5. Upominek dla taty. 

 


