„Taki sam, ale inny”
04.06.- 08.06.2018
Cele:
Poznawanie świata:
- poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków
klimatycznych, w jakich żyją
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

„Dzieci świata”
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik, Eskimos,
też w szkole, w chłodnej Grenlandii,
nie uwierzył, że są na świecie
gorące pustynie i palmy.
Afryki ani Grenlandii
my także jak dotąd nie znamy,
a jednak wierzymy w lodowce
w gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.
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„Na moim podwórku”
11.06.- 15.06.2018
Cele:
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów dotyczących
bezpieczeństwa
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: - bawienia się w miejscach
niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy - zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być
przyczyną pożaru - rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi - zbliżania się do
nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
- bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

„Podwórko”
Na naszym podwórku
wspaniała zabawa,
jest ławka, huśtawka
i zielona trawa.
Jest piasek, łopatka
i wiele foremek,
są piłki, skakanki,
czerwony rowerek.
Tutaj się bawimy,
zapraszamy gości,
bo wspólna zabawa
to mnóstwo radości.
Autor: J. Koczanowska
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„Kolory lata”
18.06- 22.06.2018
Cele:
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech
-Kształtowanie znajomości kolorów w ruchu ulicznym oraz na sygnalizatorze
-Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów w otoczeniu oraz przyrodzie.
-Rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów
w różnych kolorach

„Kolory”
Powiem wam – ale w sekrecie
Coś czego pewno nie wiecie:
Dziś nudziły się kolory,
Urządziły więc wybory,
Który najładniej wygląda.
Każdy niepewnie spogląda...
I jak wszystkie w miejscu stały,
Tak się wszystkie rozbrykały:
Żółty wskoczył na czerwony,
Na niebieski z drugiej strony,
A niebieski na czerwony...
I tak zrobiły zielony,
Później zaś pomarańczowy,
A na koniec fioletowy!
I tak długo się mieszały,
Aż wszystkie barwy powstały!
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„Nadchodzą wakacje”
25.06.- 29.06.2018
Cele:
-Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów −
poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: - nieoddalania się od rodziców
(opiekunów) w miejscach publicznych - bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.
przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie - rozmawiania z obcymi ludźmi,
odchodzenia z nimi - zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów -jedzenia
nieznanych roślin, brudnych owoców
„Na wakacje”
Razem z rodzicami
idziemy na dworzec.
Już czeka na nas pociąg!
Jedziemy nad morze!
Walizka pełna ubrań,
A głowa pełna marzeń.
Co czeka nas na miejscu,
Za chwilę się okaże!
Jedziemy pośród pól;
Jedziemy przez lasy.
Mijamy miasta, wsie.
Jedziemy na wczasy!
Nareszcie pociąg zwalnia
I wjeżdża już na stację.
A nam się krzyczeć chce:
WAKACJE, są WAKACJE!
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