ZADANIA NA MAJ 2022 r.
GRUPA XIV „ Biedronki ”
Temat tygodnia:

„ Wrażenia i uczucia”

Termin realizacji: 02.05.2022 r. – 06.05.2022 r.
Cele:
● Doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw;
● Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
● Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji
interpersonalnej;
● Rozwijanie kompetencji językowych;
● Określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie
fonetycznej
● Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się
w przestrzeni według instrukcji słownej

,, Czarna jama”- wiersz J. Papuzińska
Nie wie tata ani mama,
że jest w domu czarna jama…
Czarna, czarna, czarna dziura
bardzo straszna i ponura.
Gdy w pokoju jestem sam
lub gdy w nocy się obudzę,
to się boję spojrzeć tam.
Tam jest chyba mokro, ślisko,
jakby przeszło ślimaczysko…
Musi żyć tam wstrętne zwierzę,
co ma skołtunione pierze,
i do łóżka mi się wepchnie!
To jest gęba rozdziawiona,
wilczym zębem obrębiona,
coś w niej skrzeknie, chrypnie, wrzaśnie
i ta gęba się zatrzaśnie…
Ła!

Ojej, tato, ojej, mamo,
uratujcie mnie przed jamą!
Nie zamykaj, mamo, drzwi,
bo jest bardzo straszno mi.
A w dodatku
w tamtej jamie
coś tak jakby mruga na mnie,
że mam przyjść…
Może tkwi tam mała bieda,
która rady sobie nie da?
Którą trzeba poratować?
Może leżą skarby skrzacie?
Więc podczołgam się jak kot.
Ja – odważny, ja – zuchwalec
wetknę w jamę jeden palec.
I wetknąłem aż po gardło,
ale nic mnie nie pożarło.
Więc za palcem wlazłem cały.
Wlazłem cały!
No i już.
Jaki tu mięciutki kurz.
Chyba będę miał tu dom.
Chyba to jest pyszna nora,
nie za duża, lecz dość spora.
Latareczkę małą mam.
Nie ma
w domu
żadnych jam!
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Temat tygodnia:

TEATR - metoda projektu

Termin realizacji: 09.05.2022 r.- 13.05.2022 r.
Cele:
● poznanie historii oraz rodzajów teatru
● odkrywanie i doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez zabawy
teatralne
● zapoznanie z różnymi technikami dramowymi
● poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych, wyjazd na
spektakl muzyczny pt. ,, Piękna i Bestia”
● wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem
● wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

,, W teatrze”- wiersz Beata Moniuszko
Dziś w teatrze jest na scenie
premierowe przedstawienie.
Kogut mruczy, kocur pieje,
perukarka w głos się śmieje.
Mim dogania akustyka:
– Tu na scenie głos zanika!
Montażysta trąca vipa:
– Eeee, ta sztuka to jest lipa!
Kostiumolog do aktorki:
– Dziś na mieście straszne korki!
Dekorator do suflera:

– Czy kasjerka wolne wzięła?
Scenarzysta do aktora:
– Niech pan łapie tego mola!
Nie czekając ani chwili
wszyscy w pościg się rzucili.
Choreograf złapał młotek,
pędząc, potknął się o fotel.
Rekwizytor chwycił miotłę:
– O… mam drania, już go zgniotłem!
Aktor machnął zamaszyście,
nabił guza scenarzyście.
Klasnął w ręce: – Jest… złapałem!
Mol drgnął: – Właśnie się wyspałem!
To nie dramat, to groteska.
Teraz będę w szafie mieszkał.
Muszę ćwiczyć swoją rolę.
W scenariuszu jestem molem.

https://babygo.pl/upload/event/warsztaty-teatr-przez-zabawe/wydarzenia_dla-dzieci-torun14.jpg

Temat tygodnia:

„Święto Mamy i Taty”

Termin realizacji: 16.05.2022 r. – 20.05.2022 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: 23.05.2022 r.- 27.05.2022 r.
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,
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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