
LISTY DO RODZICÓW.  

MAJ 

 

Drodzy Rodzice! 

 Maj przyniósł nam wiele nowych przygód i radosnych chwil. Wybraliśmy się w 

podróż po Polsce. Przypomnieliśmy sobie, jak wyglądają nasze symbole narodowe – flaga, 

godło, hymn. Nauczyliśmy się piosenki „Podróże po Polsce”. Rysowaliśmy po śladzie kontur 

mapy Polski – to było doskonałe przygotowanie do pisania. Oglądaliśmy albumy i atlasy o 

Polsce. Wiemy, gdzie można kupić toruńskie pierniki, co robią na wieży poznańskie koziołki, 

skąd się wzięła warszawska Syrenka, gdzie można zobaczyć Smoka Wawelskiego i jakie 

miasto jest stolicą Polski. Poznaliśmy legendę o Warsie i Sawie. Odbyliśmy wirtualny spacer 

ulicami Warszawy i poznaliśmy zabytki oraz najciekawsze miejsca, które można zobaczyć w 

tym mieście. Porównywaliśmy, jak nasza stolica wyglądała dawniej, a jak prezentuje się 

obecnie. Odwiedziliśmy także Kraków i poznaliśmy jego największe zabytki oraz 

charakterystyczne miejsca. Słuchaliśmy legendy o „O wawelskim smoku, królu Kraku i 

szewcu Skubie”. Wiemy również, że Polska należy do Unii Europejskiej. Potrafimy 

rozpoznać flagę, hymn i Syriusza – maskotkę związaną z Unią Europejską.  

 Drugi tydzień spędziliśmy koncertowo. Spacerowaliśmy po łące i słuchaliśmy 

owadzich koncertów. Poznaliśmy nazwy kwiatów i ziół, które można zobaczyć na łące. 

Tańczyliśmy wiosennego walca. Ćwiczyliśmy umiejętność odróżniania prawej i lewej strony. 

Poznaliśmy owady żyjące na łące. Rozwiązywaliśmy Gagatowe zagadki na temat liczby 

dziewięć. Naśladowaliśmy odgłosy, jakie wydają owady, i przy okazji ćwiczyliśmy narządy 

artykulacyjne. Wysłuchaliśmy nagrania koncertu orkiestry symfonicznej. Znamy instrumenty 

muzyczne i potrafimy rozpoznać ich dźwięki. Poznaliśmy różne gatunki muzyczne i 

opowiadaliśmy, jaki rodzaj muzyki lubimy. Wystukiwaliśmy rytmy i bawiliśmy się 

dźwiękami. Poznawaliśmy możliwości swojego głosu. Wiemy, że są rożne rodzaje głosów, 

a każdy ma swoją nazwę. Wysłuchaliśmy fragmentu opery, próbowaliśmy zaśpiewać gamę 

i wymyślaliśmy piosenkę o dźwiękach gamy. Wiemy, jak wygląda pięciolinia, gdzie 

mieszkają poszczególne dźwięki i co to jest klucz wiolinowy. W koncertowym nastroju 

przeszliśmy do kolejnego tygodnia. 



 Posłuchajcie, czego się dowiedzieliśmy. Sprawdzaliśmy, ile wody jest na świecie i 

czym się różni kałuża od oceanu. Doskonaliliśmy umiejętności grafomotoryczne podczas 

rysowania morskich fal. Zastanawialiśmy się, czy możliwe byłoby życie bez wody, do czego 

potrzebna jest woda, skąd się bierze woda w kranie i w jaki sposób można ją oszczędzać. 

Badaliśmy właściwości wody i potrafimy rozpoznać jej stany skupienia. Wiemy, jak działa 

filtr wodny w ziemi. Dowiedzieliśmy się, jakie owady mieszkają nad stawem. Oglądaliśmy 

ilustracje przedstawiające komary w powiększeniu – wiemy, jak są zbudowane, gdzie 

mieszkają i jakie mają zwyczaje. Szukaliśmy wyrazów, w których słychać głoskę y, i 

nauczyliśmy się ją zapisywać. Poznaliśmy piosenkę „Maj”. Dostaliśmy kolejną pocztówkę od 

Gagatka – tym razem z Wenecji, miasta zbudowanego na wyspach. Wiemy, że odbywa się tu 

jeden z najsłynniejszych karnawałów na świecie, a panorama miasta jest usiana 

malowniczymi wąskimi uliczkami oraz licznymi mostami, mostkami i mosteczkami. 

Potrafimy opowiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w Wenecji, i wiemy, czym zajmują 

się gondolierzy.  

 Koniec maja przyniósł nam wiele wzruszających chwil. Uroczyście świętowaliśmy 

Dzień Mamy i Taty. Do tej wyjątkowej uroczystości chcieliśmy się należycie przygotować… 

w końcu święto każdego z naszych rodziców jest tylko raz w roku! Dlatego pilnie uczyliśmy 

się piosenek i wierszyków, robiliśmy zaproszenia, wykonywaliśmy upominki. Odbywały się 

również próby spektaklu. Wszystko po to, by każda mama i każdy tata poczuli się tego dnia 

wyjątkowo.  

Poznaliśmy również kolejne litery – n, N. Próbowaliśmy je pisać w liniaturze. Pilnie 

ćwiczyliśmy dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, wyszukiwanie głosek w wyrazach. 

Podejmowaliśmy również próby odczytywania prostych sylab, wyrazów i zdań. Nie 

zapomnieliśmy także o ćwiczeniu pamięci, rozwijaniu sprawności motorycznej, kształtowaniu 

spostrzegawczości i doskonaleniu umiejętności matematycznych.  

Jesteśmy ciekawi co przyniesie nam czerwiec! 

 


