ZADANIA NA CZERWIEC
GRUPA XIII WESOŁE NUTKI
Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Termin realizacji: : 31.05-04.06.2021
Temat tygodnia: Lato – czas zabawy
Cele:
- poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych
stron świata;
- doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie;
- uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i
wadami
- poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata;
- rozwijanie orientacji w przestrzeni;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł
- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego
opowiadania;
- poznawanie wartości akceptacji;
- rozwijanie sprawności manualnej

https://pl.depositphotos.com/vector-

Rymowanka: Teraz będzie…Iwona Jabłońska-Gabrysiak
Teraz będzie ważna sprawa – Obie ręce uniesione, dłonie zamknięte oprócz palca wskazującego,
opuszczanie ręki z palcem wskazującym na zmianę: prawa, lewa (x8) –tak, jak przy geście kiwania palcem
wskazującym małemu dziecku, że robi źle.

to rozmowa o twych prawach.- Obie dłonie otwarte i lekko uniesione, 4 palce złożone razem: wskazujący,
środkowy, serdeczny i mały zbliżają się do kciuka i otwierają.

Każdy szybko powie, że - Obie dłonie otwarte i lekko uniesione, 4 palce złożone razem:
wskazujący,środkowy, serdeczny i mały zbliżają się do kciuka i otwierają.

Już od dziecka znać je chce! Przysiad z rozłożonymi na boki rękoma, powolne podnoszenie się wraz z
jednoczesnym unoszeniem otwartych na zewnątrz dłoni po prawej i lewej stronie ciała, na słowo: chce! –
klaśnięcie w dłonie.

Termin realizacji: : 07.06.2021-11.06.2021
Temat tygodnia: Kolorowe lato
Cele:











poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie;
doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek;
rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości i akceptowania
innych
rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny;
podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi;
rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej;
kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest, na podstawie
zachowania bohaterów tekstu
poznawanie środowiska łąki i jej mieszkańców;
doskonalenie umiejętności przeliczania,doliczania, odliczania i ustalania wyniku w
zakresie 10;
rozwijanie orientacji w przestrzeni

Zabawa ,,Fruwa pszczoła’’
Iwona Jabłońska-Gabrysiak
Na melodie,, Chodzi lisek koło drogi’’
Fruwa pszczoła koło ula
i do kwiatka się przytula.
Nektar zbiera tu i tam.
Komu miodu trochę dam?
https://www.google.com/search?q=ilustracje+pszczo

Termin realizacji: : 14.06.2021-18.06.2021
Temat tygodnia: Żegnamy przedszkole
Cele:

- wyjaśnienie pojęcia: odpoczynek;
- rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji;
- poznawanie sposobów odpoczywania;
- rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi
- poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali;
- doskonalenie percepcji słuchowej;
- uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości
- poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami;
- doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie
10 oraz umiejętności mierzenia objętości płynów;
- rozwijanie orientacji w przestrzeni

Wiersz ,,Szarotka’’
Jadwiga Stańczak

W załamaniach tatrzańskich grani
rośnie mała szarotka,
aksamitna gwiazdka samotna
pośród groźnych wichrów i chmur.
Jeśli kiedyś ją tam spotkasz –
pamiętaj, nie wolno jej dotknąć,
bo szarotka to księżniczka gór.

https://www.google.com/search?q=ilustracje

Termin realizacji: : 21.06.2021-30.06.2021
Temat tygodnia: Do widzenia!
Cele:
- poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania,
- doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek;
- rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem;
- rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania
- poznawanie pracy ratownika wodnego;
- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i liczenie
wyrazów w zdaniach;
- przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu nad wodą
- poznawanie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego podczas wakacji;
- doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie
10;
- rozwijanie orientacji w przestrzeni;
- rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach
Piosenka żeglarska
sł. Ewa Stadtmüller, muz. Kalina Świątnicka
Wakacyjny rejs przed nami,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Burty mocno się trzymamy,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Tańczą fale jak szalone,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Delfin macha nam ogonem,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Ref.: Łódka huśta się na fali,
brzeg majaczy gdzieś w oddali,
na pokładzie słońce pali,
wicher dmie!
Jakie lądy odkryjemy?
Gdzie do portu zawiniemy?
Co do domu przywieziemy?
Kto to wie?
Jakaś wyspa jest przed nami,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Cała naprzód – dopływamy,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Woda się w słoneczku mieni,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!
Znaleźliśmy raj na ziemi,
HEJ, HEJ, HEJ, AHOJ!

https://www.google.com/search?q=ilustracje+marynarskie&tbm

