Tematy kompleksowe realizowane w maju w grupie X
1. Moja miejscowość, mój region.
2. Łąka w maju.
3. Poznajemy zawody i profesje.
4. Święto rodziców.

Moja miejscowość, mój region.
04.05.2020-08.05.2020

Cele główne:
- rozwijanie mowy
- poznanie zabytków Warszawy
- utrwalenie położenia Warszawy na mapie Polski i Europy
- utrwalenie pojęć stolica, herb
- wskazywanie różnic między miastem a wsią
- obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy
- poznawanie nazw pobliskich ulic, próby samodzielnego czytania
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- utrwalanie pojęć: spółgłoska, samogłoska
- rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania, dodawania,
odejmowania i porównywania w zakresie 10
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności obserwowania.
- utrwalanie zwrotów, słówek w języku angielskim

Piosenka „Najpiękniejsze miejsce świata” sł. i muz. Krystyna Gowik

1. Są na całym świecie tysiące miasteczek
i są też wioseczki jak z bajeczki.
Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,
tam domki, łąki, pola, rzeczki.
Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
Tutaj swoje mam radości i troski.
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.
To jest mój kawałek Polski.
Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!
Taki to mój mały cud!
2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.
Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.
W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,
a w trzecim cicho płyną chmurki.
Ref.: A ja mieszkam…
3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.
Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.
Ja także kocham miejsce swoje.
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8

„Piękna jest Warszawa”
Maria Terlikowska
Piękna jest Warszawa
przy zimowym słonku,
rozdzwoniona dźwiękiem
tramwajowych dzwonków.
Piękna jest Warszawa
o zimowym zmierzchu,
srebrnobiałym śniegiem
przyprószona z wierzchu.
Piękna jest Warszawa
zimą, wiosną, w lecienajpiękniejsza w Polsce
Najpiękniejsza w świecie.

Łąka w maju
11.05.2020 - 15.05.2020

Cele główne:
- rozwijanie mowy
- dostrzeganie piękna majowej przyrody
- rozwijanie zainteresowania przyrodą
- poznawanie przedstawicieli zwierząt i roślin żyjących na łące
- poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
- poznanie budowy biedronki
- określanie tempa poruszania się zwierząt
- zapoznanie z sześcianem
- rozwijanie umiejętności szeregowania
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne
- utrwalanie pojęć: spółgłoska, samogłoska
- utrwalanie poznanych liter; małych i wielkich
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnej
- utrwalanie słówek, zwrotów z języka angielskiego

"Wiosna na łące" J. Kucharczyk
1.

Dziś na łące przyszła Wiosna
w kwiecistej sukience,
budzi maki i stokrotki,
jaskry i kaczeńce.
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!

2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce
da dziś pierwszy koncert.
Tańczą pszczoły i motyle,
żabki i chrabąszcze
2. Ref. Ptaki trele wyśpiewują
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
tańczą i śpiewają,
nawet krecik wyszedł z norki,
z myszką pląsa żwawo.
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw

„Krówki” wiersz do wysłuchania
https://www.youtube.com/watch?v=T7k06RXCIUs

Poznajemy zawody i profesje
18.05.2020- 22.05.2020

Cele główne:
- poznanie różnych zawodów i ich specyfiki
- formułowanie wypowiedzi na temat zawodów wykonywanych przez rodziców oraz swoich
wymarzonych zawodów
- rozpoznawanie zawodów po cechach charakterystycznych
- rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych u dzieci
- uważne słuchanie i udzielanie odpowiedzi na określony temat
- poszerzenie wiadomości n/t zawodów wykonywanych przez różnych ludzi,
wzbogacenie słownika czynnego
- rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wyrazowej
- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- kształtowanie postawy szacunku do pracy innych, wychowanie do wartości
- kształtowanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
- rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez śpiew znanych piosenek
- rozwijanie zdolności improwizacyjnych
- rozwijanie umiejętności matematycznych i prawidłowego stosowania liczebników porządkowych
- rozpoznawanie i utrwalanie poznanych wcześniej liter

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
https://soundcloud.com/ewa-jakubowska-1/ulubiony-zawod-wok-instr

„Ulubiony zawód” piosenka, słowa: M. Szyszko-Kondej, muz. Ewa Jakubowska
1. Ja chcę leczyć ludzi,
będę, więc lekarką.
a ja lubię śpiewać,
chcę być piosenkarką.
od tygodnia myślę – kucharz zawód fajny.
Wolę kominiarza, strój ma cały czarny.
Ref.: Fryzjer, żołnierz, czy poeta,
wciąż sie głowię i nic nie jem.
co mam wybrać, kto mi powie?
wiem, wiem, wiem, zostaniesz czarodziejem.
2. Żeby upiec bułki
trzeba być piekarzem.
Ten, kto leczy koty,
jest weterynarzem.
Ja modelką będę, bo uwielbiam modę.
coś ty, bądź strażakiem, lej na pożar wodę.
Ref.: Sekretarka czy aktorka,
szepnij, proszę, mi na uszko.
Co mam wybrać, kto mi powie?
wiem, wiem, wiem, zostaniesz z bajki wróżką.

Wiersz „Zawody” - Karaszewski Stanisław
Kto dom stawia? - Murarz!
Kto chleb piecze? - Piekarz!
Kto stół robi? - Stolarz!
A ty? Na co czekasz?
Każdy jakiś zawód ma,
swoją pracę dobrze zna.
W domu, w polu, w szkole też
pracuj z nami, jeśli chcesz!
Kto maluje? - Malarz!
Kto nas leczy? - Lekarz!
Książki pisze? - Pisarz!
A ty? Gdzie uciekasz?

Każdy jakiś zawód ma,
swoją pracę dobrze zna,
dookoła praca wre,
by nam lepiej wiodło się!

Święto Rodziców
25.05.2020-29.05.2020

Cele główne:
- uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
- zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka
- zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu
- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych
- zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności
- rozwijanie mowy i pamięci
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- określanie i porównywanie wzrostu dzieci
- rozwijanie słuchu fonematycznego

Mój tata (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).
1. Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż blisko jest,
kto zawiąże sznurowadło, gdy rozwiąże się?
Kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa,
kto kanapkę najsmaczniejszą do przedszkola da?
Ref.: Ja i mój tata to superprzyjaciele.
Gdy jesteśmy razem, jest raźniej i weselej.
Jak tylko potrzebuję, to tata obok jest. Bis
Przyjaciel to prawdziwy – na dobre i na złe.
2. Gdy mi smutno i gdy czasem płakać mi się chce,
tata weźmie na kolana i przytuli mnie.
I tak pięknie opowiada, bajki czyta mi,
a gdy obok mnie zasypia, mam cudowne sny.
Ref.: Ja i mój tata…
3. Tata uczy mnie, jak dobrze i jak pięknie żyć,
jak odpowiedzialnym i jak dzielnym dzieckiem być.
Więc mój tata to najlepszy, najwspanialszy wzór.
To kolega i przyjaciel – to jest tata mój!
Ref.: Ja i mój tata…

Wiersz „Mama i tata” J. Koczanowskiej
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie

Agnieszka Smolińska

Katarzyna Tołsty

