Kwiecień w grupie „Motylki”
„Nadeszła wiosna”
03.04- 06.04.2018
Cele:
- dostrzeganie symboli wiosny i nazywanie ich,
- rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
- prowadzenie kalendarza pogody,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- utrwalanie pór roku z zaznaczeniem aktualnej pory roku.

„Przyszła wiosna”
Dookoła tak zielono, Nagle się zrobiło.
Czy to bajka, przywidzenie, Czy mi się przyśniło?
Nie, to wiosna przyszła do nas
W kolorowe szacie usłanej kwiatami,
Z cieplutkim wiaterkiem I pięknym bocianem.
Witamy Cię Wiosno Z uśmiechem na twarzy,
Ze śpiewem na ustach. Zostań, zostań z nami..

Autor: J. Smętek

https://www.bing.com/images/search?q=ufoludki&qs

„Wiosna na wsi”
09.04-13.04.2018
Cele:
- poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi
- nazywanie środowiska zwierząt, sposobu poruszania się i odżywiania,
- wyjaśnienie hodowli zwierząt dla ludzi,
- zapoznanie dzieci z zawodem weterynarza.

„Psotna świnka”
Rzekł kaczorek do gąsiorka:
Świetnie się zabawić można!
Patrz kartofel wypadł z worka,
Będzie z niego piłka nożna!
Leci piłka w różne strony…
Wyżej, niżej, w lewo, w prawo
Patrzy indyk, kot i wrony,
Łatek szczeka: Brawo! Brawo!
Sroka ze wsi przyleciała,
Łebkiem kręci, dziób otwiera
I rozgłasza po wsi całej:
Górą kaczki dwa do zera!
Nie skończyły się zawody,
Bo malutka Michalinka
Otworzyła nagle chlewik
I wypadła stamtąd świnka.
Dość zabawy!- głośno rzekła,
Zjadła piłkę i uciekła.
Autor: H. Bechlerowa
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„Dbajmy o ziemię”
16.04- 20.04.2018
Cele:
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej
działalności ludzi np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt, wycinanie
lasów, wyrzucanie odpadów,
- zwracanie uwagi na obchodzenie święta „Dnia Ziemi”,
- wdrażanie dzieci do dbania o środowisko.

„Przyjaciele przyrody”
CHORA ZIEMIA
Przyszła Ziemia do doktora:
- Ach, doktorze! Jestem chora.
Znów zatrułam się śmieciami,
kaszlę brzydko spalinami,
w gardle sadzę mam z kominów,
w oczach pył i łzy od dymu.
Och, doktorze!
Tracę kolor, brudne lasy bardzo bolą,
nafta w morzach, chore ptaki
i zatrute chemią ssaki.
Rozwój świata tak mnie męczy,
że straciłam wstęgę tęczy!
Ciągle płaczę kwaśnym deszczem.
Co mnie złego czeka jeszcze?
Doktor zbadał ziemską kulę,
zaszył ozonową dziurę i powiedział: - Słońce świeci!

Autor: A. Widzowska

https://www.bing.com/images/search?

„Zabawa w teatr”
23.04- 27.04.2018

Cele:
- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,
- uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
- przygotowanie kącika teatralnego,
- swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub
wymyślonych przez dzieci.

„Makówkowy teatrzyk”
Makówkowy teatrzyk
jest tu na co popatrzeć!
Makówkowa rodzina
przedstawienie zaczyna.
Jest tata Mak wąsaty
i mama w chusteczce w kwiaty,
i córeczki w sukienkach:
duża, mała, maleńka.
Makówkowa rodzina
właśnie taniec zaczyna.
Już tata Mak z wąsami
macha w górze rękami
i kłania się i śpiewa,
jak to się mak zasiewa.
Do rodziny mówi tak:
-razem ze mną siejcie mak!
Sieje mak razem z tatą
mama w chusteczce w kwiaty
i córeczki w sukienkach:
duża, mała, maleńka.
Kończy się przedstawienie!
Słuchamy zapatrzeni…
Jest cisza, spokój taki,
jakby kto posiał makiem.
Autor: H. Bechlerowa https://www.bing.com/images/search?q

Opracowała A. Biereta

