TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE I „MISIE”
W MIESIĄCU MAJU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 „Majowa łąka”
02 – 12 maja 2018r.
 “Polska mój dom”
14-18 maja 2018r.
 „Święto rodziców”
21-25 maja 2018r.
 „Muzyka jest wszędzie”
28 maja- 01 czerwca 2018r.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
„MAJOWA ŁĄKA”

Termin realizacji: 02.05-12.05.2018r.
Zadania:
- Poznamy zwierzęta i rośliny, które
można spotkać na wiosennej łące;
- Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego);
- Utrwalimy znajomość figur geometrycznych (koło, owal,
trójkąt prostokąt;
- Nauczymy się piosenki „Koncert” J. Kucharczyka będziemy śpiewać, tańczyć i grać na instrumentach
perkusyjnych;
- Posłuchamy wiersza E. Stadtmuller „Zielone żabki”;
- Będziemy rozwiązywać zagadki o zwierzętach- rozwijając
mowę i myślenie;
- Będziemy bawić się z wykorzystaniem „Magicznego
Dywanu” - zagramy w grę „Przechodzenie przez jezdnię”
- Będziemy pracować z kartami pracy „Domek pszczół”,
„Słoneczko”;


Wykonamy pracę przestrzenną „Majowa łąka” z rolki
po papierze toaletowym, oraz kolorowych serwetek.
http://przedszkole17otwock.pl/gwww/biedronka.png

„Zielone żabki”
E. Stadtmuller
Zielone żabki nad zielonym stawem
urządziły sobie zieloną zabawę.
W zielone się listki ślicznie wystroiły
i w zielonej trawie walczyka tańczyły.
A kiedy pod wieczór były już zmęczone,
to z pasikonikiem
zagrały... w zielone.

http://old.ze3.zgora.pl/0020L/data/image1/kat_54/img_5487m.gif

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Polska mój dom”
Termin realizacji: 14-18 maja 2018r.
Zadania:
 Będziemy poznawać nasze symbole narodowe: Flaga,
godło, hymn.
 Posłuchamy wiersza M. Głogowskiego „Rysunek”;
 Będziemy doskonalić orientację przestrzenną,
będziemy doskonalić umiejętność przeliczania z
wykorzystaniem Matematycznych Ogrodów Willy’ego;
 Poznamy piosenkę „Tu mieszkam”, będziemy śpiewać,
bawić się i tańczyć przy piosence;
 Wykonamy pracę plastyczną „Warszawska Syrenka”
 Przy pomocy tablicy interaktywnej poznamy ważne
miejsca związane ze stolicą Polski– Warszawą;
 Posłuchamy opowiadania W. Chotomskiej
„Wars i Sawa”;

https://www.artykulypropagandowe.pl/12468-large_default/przypinka-pin-flaga-polski-mala.jpg

"Tu mieszkam”
sł. E. Jarząbek muz. K. Żesławski
1. To jest moje miasto, zna historii wiele.
Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.
Ref. Kocham moje miasto,
miasteczko czy wieś.
Legendami swymi słynie.
Czy je poznać chcesz?
2. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję
moich sławnych przodków piękne obyczaje.
Ref. Kocham moje miasto...
3. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,
będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.
Ref. Kocham moje miasto...

http://wlaczpolske.pl/pliczki/899http://wlaczpolske.pl/pliczki/899

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Święto rodziców”
Termin realizacji: 21-25 maja 2018r.
Zadania:

 Odbędziemy podróż z „Literką w krainie baśni”;


Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne z
wykorzystaniem „Ogrodów Liczbowych Willy’ego”;

 Zaprosimy rodziców na uroczystość z okazji ich
święta;
 Podczas zajęć gospodarczo technicznych wykonamy
zdrowe przekąski „Super zdrowe szaszłyki owocowe”;
 Wysłuchamy i nauczymy się wiersza R. Pisarskiego
Laurka;
 Pobawimy się przy piosenkach „Uściski dla mamy”
„Tulipany” oraz „Dla mamusi i Tatusia” rozwijając
umiejętności wokalne;


Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców
rozwijając umiejętności manualne i ucząc się
stosowania różnych technik pracy;

Wiersz „Laurka”
R. Pisarski
Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka co ma złote piórka
I kwiaty w dzbanuszku

Żyj mamusiu moja miła
Sto lat albo dłużej!
Bądź wesoła i szczęśliwa
Zdrowie niech ci służy.

https://i.ytimg.com/vi/lX8ilDO41Us/hqdefault.jpg

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Muzyka jest wszędzie”
Termin realizacji: 21-25 maja 2018r.
Zadania:
 Poznamy różne instrumenty, przy użyciu tablicy

interaktywnej poznamy ich brzmienie i budowę;
 Odbędziemy podróż z „Literką w krainie baśni”;


Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne z
wykorzystaniem „Ogrodów Liczbowych Willy’ego”;

 Będziemy słuchać różnych rodzajów muzyki,
nazwiemy te rodzaje i spróbujemy je rozróżniać;
 Będziemy grali na instrumentach perkusyjnych i
melodycznych;
 Zagramy w grę „Kolorowy fortepian” z
wykorzystaniem „Magicznego dywanu”;
 Wykonamy proste grzechotki z puszek po napojach i
ryżu;
 „Dźwięki” muz. s. A. Miś zaśpiewamy piosenkę,
stworzymy akompaniament z wykorzystaniem
własnoręcznie wykonanych instrumentów;

http://mzs4.bedzin.pl/wp-content/uploads/2018/03/pobrane.jpg

„ Dźwięki”
muz. sł. A. Miś

Świat jest pełen dźwięków,
które grają w ciszy.
Cicho, cicho, cichuteńko,
zaraz je usłyszysz.
Bim-bam, biją dzwony,
tik-tak, zegar tyka
, stuk-puk, dzięcioł stuka.
Taka to muzyka.
Kap, kap, spada rosa,
plum, plum,deszczyk śpiewa,
fiu, fiu, gwiżdże wietrzyk,
skrzypią stare drzewa.
Klap, klap, klaszczą dłonie,
hop, hop, tańczą buty,
sypią się dookoła
czarodziejskie nuty
http://obrazki.4ever.eu/data/download/sztuka/muzyka/music,-nuty,-klucz-wiolinowy,-kolorowe-kleksy-257764.jpg?nologo

opracowała M. Przybysz

