ZADANIA NA MAJ 2019r.
GRUPA XI „ MISIE”
Temat tygodnia:

„Tajemnice książek?”

Termin realizacji: 06.05.2019 r. – 17.05.2019 r.
Cele:

 Wyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów:
pracowników księgarni
 Poznawanie sposobu gromadzenia książek: działy
tematyczne i ekspozycje książek
 Poznawanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem
książki
 Dostarczanie radości ze współtworzenia książki
 Doskonalenie zdolności tworzenia zbiorów
 Swobodne wyrażanie przeżyć związanych z poznawaniem
historii bohaterów ulubionych książek

„Moje książki” Moje książki kolorowe
stoją równo na półeczce.
Myją ręce i oglądam
kartką po karteczce.
Czasem książki czyta mama,
bo ja nie potrafią sama.
Z książek wiele się dowiecie
O szerokim, pięknym świecie.
O roślinach, o zwierzętach,
o dalekich krajach też.
Wszystko w książce jest zamknięte,
więc ją w ręce bierz.

I. Salach

Temat tygodnia:

„Święto Mamy i Taty”

Termin realizacji: 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r.
Cele:
* Odczuwanie radości z samodzielne wykonanego upominku dla najbliższej
osoby
* Rozumienie, jakie role pełni mama w domu (dostrzeganie jej codziennych
obowiązków i trudu)
* Uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą jako ważną osobą w życiu
dzieci
* Wdrażanie do okazywania szacunku i miłości tacie
* Kształtowanie świadomości pojęcia liczby poprzez dokładnie i
odejmowanie elementów składowych
* Zachęcanie dzieci do uczczenia Dnia Mamy i Taty poprzez pomoc
rodzicom w pracach domowych

„TRALALA DLA MAMY I TATY”
sł. A. Galica, muz. T Pabisiak

I. Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:
Ref. Tra la la, tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la, tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.
II. W domu, w sklepie, na spacerze,
Z mamą nigdzie nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la, tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la, tram pam pam

Kochani Rodzice!
W dniu Waszego święta,
Słonka na co dzień życzą chłopcy i
dziewczęta.
Żeby Wasze życie było kolorowe,
a dzieci zawsze uśmiechnięte i zdrowe.
Dużo buziaków Wam przesyłamy,
Bo my Mamę i Tatę bardzo kochamy.

Temat tygodnia:

,,Dzień Dziecka ”

Termin realizacji: 27.05.2019r.- 31.05.2019r.
Cele:
 Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju
 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedna
lub dwie cechy
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich
marzeń
 Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich
rówieśników z różnych części świata
 Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i
kulturowej

„Podajmy sobie ręce”
sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska
Chociaż świat dokoła
Dziwny jest i wielki,
A my tacy mali,
Mali jak kropelkiPodajmy sobie ręce
W zabawie i piosence,
W ogródku przed domem,
Na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
Przez burze i przez tęcze,
Pod gwiazdą daleką,
Nad rzeczką i rzeką.
Kiedy nagle z bajki
Zniknie dobra wróżka,
Kiedy szary smutek
Wpadnie do fartuszkaChoć nas czasem dzielą
Nieprzebyte góry,

http://kocurkowerozmyslaniaudanulki
.blox.pl/resource/ChomikImage.aspx1.jpg

Nieskończone drogi,
Zachmurzone chmury.

,,Tu mam ręce”
J. Stadnicka, A. Hann

Tu mam ręce, tu mam nogi,
A po środku brzuszek.
Tu mam głowę, a na głowie
Z obu stron mam uszy.
Moje ręce klaszczą ładnie: klaś, klaś
Nogi tańczą raz i dwa: tupu, tupu,
W głowie mam pomysłów dużo: ho, ho!
Buzia śpiewa: tralala.
Tu mam brodę, a tu nosek,
Tu jest moje czoło.
Jak zobaczę się w lusterku,
Śmieję się wesoło!
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