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Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1.

Dzień dziecka.

01.06.2020 r. - 05.06.2020 r.

2.

Zwierzęta małe i duże.

08.06.2020 r. - 12.06.2020 r.

3.

Lato

15.06.2020 r. - 19.04.2020 r.

4.

Wakacje

22.06.2020 r. - 30.06.2020 r.

Dzień dziecka.
01.06.2020 r. - 05.06.2020 r.
Cele:
- doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
- kształtowanie umiejętności „poruszania się po mapie”;
- zaznajomienie dzieci z ich prawami;
- kształtowanie poczucia własnej wartości;
- zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
- kształtowanie umiejętności czytania dat.

Dzieci świata
Afryki ani Grenlandii
Wincenty Faber

W Afryce w szkole na lekcji
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie

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.

Gorące pustynie i palmy.
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Zwierzęta małe i duże.
08.06.2020 r. - 12.06.2020 r.
Cele:
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich
występowania;
- doskonalenie czytania globalnego;
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
- poszerzanie słownika biernego i czynnego;
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
- doskonalenie umiejętności czytania symboli;
- poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
- rozszerzenie wiedzy o wilkach;
- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
- poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy.

W zoo
By tygrysa (zgadliście!)
Janusz Minkiewicz

By kolibry przez wronę
Nie zostały zjedzone,
By przypadkiem też wrony
Nie zjadł lis wygłodzony,
Żeby lisa zaś przy tym
Nie zjadł wilk z apetytem,
By pantera w chwil kilka
Nie zdążyła zjeść wilka
I pantery, by tygrys

Nie zjadł lew, oczywiście…
O to dbać musi stale,
Pilnie patrząc wokoło
Stary Michał Kawalec,
Co dozorcą jest w ZOO.
Musi dbać i o siebie,
Żeby sam przypadkiem
Lwią się nie stał kolacją
Lub tygrysim obiadkiem.

Na śniadanie nie przegryzł,
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Lato.
15.06.2020 r. - 19.04.2020 r.
Cele:
- utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
- doskonalenie ekspresji twórczej;
- poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
- poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
- doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
- poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania
ich na zdjęciach;
- poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
- doskonalenie słuchu fonemowego;
- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb.

Tato, czy już lato?
Beata Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz, tato,
Po czym poznać można lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się
zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach,
Po bitej śmietanie z truskawkami,
Po kompocie z wiśniami,

Po życie, które na polach dojrzewa,
Po słowiku, co wieczorem śpiewa,
Po boćkach uczących się latać,
Po ogrodach tonących w kwiatach,
Po świerszczach koncertujących na łące,
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
Po zapachu skoszonej trawy i róż,
I już!
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Wakacje.
22.06.2020 r. - 30.06.2020 r.
Cele:
- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich;
- doskonalenie ekspresji twórczej;
- doskonalenie sprawności manualnej;
- doskonalenie uważnego słuchania;
- rozwijanie kreatywnego myślenia;
- poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
- doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

Kropelka złotych marzeń
sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof
Marzec

Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć,
Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz,
Co Ci dać, przyjaciółko mych słonecznych
dni,
Żeby czas nie zamazał tych wspólnych
chwil.
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go
na plaży,
Słoneczna kropelka, kropelka złotych
marzeń,

Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni,
Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech Cię
dogoni…
Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć,
Kiedy znów powiesz do mnie po prostu
„cześć”.
Może nawet nie poznam przez chwilę Cię,
Ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten…
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go
na plaży… (×2)
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