
Maj 

w Słonecznej Polanie 

 

4 Maja - Urodziny  przedszkolaka Krystiana, 

Dzień Strażaka 

4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka.  

W tym dniu będziemy rozmawiać o pracy straży 

pożarnej. Wysłuchamy bajki o dzielnym strażaku 

Samie oraz wykonamy pracę plastyczną 

przedstawiającą strażaka. Tego dnia będziemy 

również obchodzić urodziny naszego wychowanka – 

Krystiana.  

 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek tematyka zajęć w przedszkolu będzie związana z książkami. 

Omówimy budowę książki, zasady właściwego jej użytkowania i szanowania. Porozmawiamy 

o tym, dlaczego warto czytać książki. Odwiedzimy również naszą szkolną bibliotekę oraz 

złożymy najserdeczniejsze życzenia Pani Reni – naszej Bibliotekarce. 

 



9 maja –Dzień Unii Europejskiej  

 Tego dnia przedszkolaki dowiedzą się jak wygląda flaga Unii 

Europejskiej. Zapoznają się z hymnem „Odą do radości” oraz 

spróbują zatańczyć tańce ludowe krajów Unii Europejskiej. 

Głównym celem całego przedsięwzięcia będzie zapoznanie 

dzieci z symbolami i zwyczajami państw europejskich oraz 

kształtowanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności 

narodowej i europejskiej. 

 

10 maja - Dzień Przytulania 

10 maja w naszym przedszkolu odbędą się zabawy z wykorzystaniem przytulanek w postaci 

kolorowych poduszek. Dzieci poprzez zabawę będą doskonalić poczucie własnego ciała, 

nazywać jego części, poznawać pojęcia i kierunki przestrzenne oraz rozwijać sprawność 

fizyczną i psychomotoryczną. 

 

15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki 

Przedszkolaki włączą się w obchody Dnia Polskiej 

Niezapominajki. Tego dnia dzieci ubrane będą w 

niezapominajkowe kolory, również sala przedszkolna 

udekorowana zostanie na niebiesko. Rozwiążemy wspólnie  

wiosenne zagadki, śpiewamy piosenki o małym, skromnym 

niebieskim kwiatku oraz wykonamy piękne obrazki niezapominajki. Następnie udamy się na 

spacer po okolicy w poszukiwaniu niezapominajek. Świętowanie zakończy się wspólną 

zabawą na palcu zabaw. 

 



 

22 maja – Dzień Kosmosu 

Tego dnia dzieci wzbogacą swoją wiedzę na temat 

Wszechświata. Poznają planety naszego Układu 

Słonecznego, dowiedzą się co to jest Droga Mleczna 

oraz poznają pojazdy umożliwiające podróże 

w kosmos. Dowiedzą się kim jest astronom, a kim 

astronauta. Chusta animacyjna niczym latający talerz 

przeniesie podróżników w cudowną podróż w 

przestworza, aby umożliwić im poznanie tajemnic kosmosu i wszechświata.  

 

26 maja – Dzień Matki 

26 maja będziemy świętować Dzień Mamy. Zaproszeni goście wysłuchają krótkiego 

programu artystycznego w wykonaniu naszych przedszkolaków. To szczególna okazja, której 

z pewnością  będą towarzyszyć niesamowite emocje – radość, uśmiech, wzruszenie i duma z 

pociech. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostaną zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 


