ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU CZERWCU
W GRUPIE I „TYGRYSKI”

https://allegro.pl/oferta/disney-piankowa-dekoracja-scienna-tygrysek-5885207181

https://gpr24.pl/artykul/zaproszenie-na-miedzynarodowy-dzien-dziecka-w-pruszkowie/354114

Temat kompleksowy: Dzień Dziecka
Data realizacji: 01.06-05.06.2020
Cele ogólne:
- Kształtowanie postawy tolerancji
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Rozwijanie motoryki małej i dużej
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie umiejętności liczenia

„Jestem podróżnikiem”
(sł. U. Piotrowska,muz. M. Melnicka-Sypko)
1. Zapakuje plecak
i w podróż wyruszę,
a dlaczego? A dlaczego/
bo świat poznać muszę.
Szlak mojej wędrówki
Już narysowany.
Jedną mapkę mam dla siebie,
A drugą dla mamy.
2. Na żaglówce z kory
przepłynę kałużę.
I na wyspie podwórkowej
Zatrzymam się dłużej.
Potem w piaskownicy
Poszukam oazy.
Na pustyni przecież wszystko
Może się wydarzyć.

„O prawach dziecka”
(M. Brykczyński)

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

http://debrzno.pl/zlobek-gminny-w-debrznie-juz-otwarty/

Data realizacji: 08.06-12.06. 2020
Temat kompleksowy: „Lato”
Cele ogólne:











zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie mowy
umuzykalnianie dzieci
pobudzanie ciekawości badawczej
utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci
utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej
poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji

 utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych
miejscach

https://fly.pl/oferta/wakacje/

Piosenka: B. Forma „Wakacje”
1. Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Każdy przecież marzy.
Ref.: lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.
2. Góry, nasze góry
I pachnące lasy,

Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.
Ref.: Lato, lato…
3. Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wiosła i kajaki
Na spływ zapraszają.
Ref.: Lato, lato…

Wiersz B. Szelągowska „Bezpieczne wakacje”
Jak wspaniale! Już wakacje.
To najlepsza w roku pora!
Można pływać sobie w morzu
Albo wskoczyć do jeziora…
Na szczyt w górach wspiąć się warto!
Jak tam pięknie i wysoko!
W zeszłym roku po raz pierwszy
Zobaczyłem Morskie Oko!
Ale zawsze pamiętajmy,
By dorosłych się pilnować.
Chodzić w górach – lecz po szlakach,
Kremem z filtrem się smarować.
Czapkę nosić – taka z daszkiem
-porażenia się unika.

Kąpać się w strzeżonych miejscach
I pod okiem ratownika.
I rodziców trzeba słuchać.
Kto tak robi, ten ma Rację.
Ach jak miło, jak wesoło,
Bo już przecież są wakacje!

http://radzilow.pl/2017/08/25/zapraszamy-wakacje-projektorem/

Temat: Mamy Wakacje!
Termin realizacji: 15.06-30.06.2020
Cele główne:





Rozwijanie koncentracji uwagi
rozwijanie sprawności narządów mowy
rozwijanie zasobu słownictwa
umuzykalnianie dzieci

 rozwijanie sprawności fizycznej
 rozwijanie umiejętności plastycznych
 utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą.
Piosenka: „Wakacyjna wyliczanka” B. Szelągowska
1. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze?
Ref.: Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja.
2. Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą jechać może?
Ref.: pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty!

Wiersz „Wakacje” A. Widzowska
Kiedy nam buzie ogrzewa lato,
Czas na przygody z mamą i tatą.
Czekaja góry, pachnące łąki,
Morze i plaża, konie, biedronki!
Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,
Przedszkole na nas grzecznie poczeka,
Odpoczną w ciszy lalki, zabawki,
Dwie karuzele, mis i huśtawki.
Chętnie wrócimy do naszej pani
Z wakacyjnymi opowieściami
O sarnach w lesie, o rybkach w morzu
I ptasich gniazdach ukrytych w zbożu.
Będziemy liczyć białe muszelki,
Poznamy nowe, ważne literki,

A ten, kto butów sam nie sznuruje,
W mig się nauczy! Ja już sznuruję!
„Na wakacje” piosenka
(sł. i muz. Maria Broda-Bajak)

Już przygoda się zaczyna,
w mig pakuje się rodzina –
lato, słońce, woda, las zapraszają nas!
Każdy tego czasu czeka,
gdy nadchodzi, to nie zwlekaj –
lato, słońce, woda, las zapraszają nas!
Ref.: Na wakacje, hen! przed siebie,
szybciej niż chmury po niebie –
na wakacje wszyscy śpieszą się!
Brzoskwinie, arbuzy, lody –
wszystko pyszne, dla ochłody,
na wakacjach czeka na nas już.
Kiedy czasem deszczem lunie,
gdy się słońce w kąt usunie –
śmiechem: ha, ha, chi, chi, chi przegnasz humor zły!
Choć nie zawsze tak się uda,
by cię nie dopadła nuda –
śmiechem: ha, ha, chi, chi, chi przegnasz humor zły!

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-20172018/

Opracowała: Sylwia Głuchowska

