Termin realizacji: 06 – 10.05.2019

Planowane zajęcia w grupie:
„Na łące w maju” – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi.
Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt
– mieszkańców łąki. Obserwowanie krajobrazu przez kolorową folię.
 „Kolorowa łąka” – słuchanie wiersza B. Formy Łąka.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących
na łące. Czytanie nazw części mniszka pospolitego, odnajdywanie ich na naturalnej roślinie,
kolorowanie rysunku. Odczytywanie wyrazów tematycznie związanych z łąką
 Story time – zajęcia z j. angielskiego. The ugly duckling
- poznanie opowiadania w języku angielskim – rozwijanie umiejętności rozumienia słuchanego
tekstu w oparciu o obrazki, nauka słów-kluczy dotyczących opowiadania,
- wykonanie karty pracy dotyczącej opowiadania.
 Małe owady i duże owady – zajęcia matematyczne na tle opowiadania. Słuchanie
opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Barwy ochronne.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii; utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów,
mieszkańców łąki; utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu
zwierząt; rozwijanie mowy.
 „Malowana Łąka” – zajęcia umuzykalniające połączone z plastyką. Rozwijanie umiejętności
oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej.
 Let`s make a story - zajęcia z j. angielskiego. Układanie opowiadania do podanych obrazków
– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, ćwiczenie umiejętności
przeliczania, nazywania kolorów, zjawisk przyrodniczych.
 Wiosenne zabawy na łące – zajęcia matematyczne połączone z metoda Ogrody Willy’ego.
Rozwijanie sprawności rachunkowych, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie
umiejętności logicznego myślenia. Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz
umiejętności dokonywania obliczeń.
 Kolorowy most – eksperymentowanie. Zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach
Tęcza. Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych, utrwalanie nazw
wybranych roślin zielnych, zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków.
 Łąka w maju – zajęcia techniczne. Zajęcia artystyczno-techniczne. Rozwijanie
umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

http://mzayat.com/single/3946837.html

Termin realizacji: 13-24.05.2019

Etap I
Środki realizacji

Zadania
Co wiemy o Polsce

- wykonanie siatki wiedzy.

Zdobywanie wiadomości o naszej
ojczyźnie na podst. literatury
dziecięcej, zdjęć, ilustracji,
albumów.

Prezentacja multimedialna.
wiersze, opowiadania, legendy,
piosenki, historyjki obrazkowe, albumy, Mazurek Dąbrowskiego płyta

Wykonanie prac plastycznych
Karki z bloku, farby, wycinanki, klej, bibuła, plastelina,
różnymi technikami nt. „Polska
moja ojczyzna”, umieszczenie ich na Napis „Polska moja ojczyzna”
wystawie.

Założenie kącika patriotycznego w
sali grupy.

Godło, flaga, albumy, zdjęcia, ilustracje, ciekawe eksponaty
przywiezione z różnych stron Polski”

Etap II
Przyroda Polska

Moja okolica

Warszawa

Wycieczka zorganizowana we współpracy z Lasy Miejskie –
Warszawa. Obserwowanie przyrody w Lesie Młocińskim
Zorganizowanie wystawy zdjęć zgromadzonych przez dzieci
przedstawiającą przyrodę z okolic, gdzie mieszkają dzieci.
Zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami Warszawy
- prezentacja multimedialna

Etap III
Uzupełnienie na siatce informacji, jakie zgromadziliśmy podczas projektu.
Podsumowanie zdobytej wiedzy.
Przygotowanie dzieci do spotkania integracyjnego na sali gimnastycznej pt. „Podróż po Polsce”
– przygotowanie quizu o Polsce.
Podsumowanie co robiliśmy podczas projektu.
Wręczenie dzieciom dyplomów „Jestem Polakiem”

Termin realizacji: 27-31.05.2019

Planowane zajęcia w grupie:
„Jacy są moi rodzice? – wprowadzenie wiersza A. Widzowskiej Dla Mamy i Taty do nauki na pamięć.
Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka; wzbogacanie informacji na temat ich świąt; ćwiczenie
pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza; rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń
przymiotnikowych.
Travelling – zajęcia z j. angielskiego. Where can we go?
- poznanie słownictwa związanego z podróżowaniem,
- utrwalenie poznanych piosenek
Kwiatek dla mamy i taty - zajęcie techniczno-plastyczne. Wylepianie z gliny serduszek, malowanie farbami,
ozdabianie brokatem. Rozwijanie inwencji twórczej, doskonalenie sprawności manualnych, odczuwanie radości z
samodzielnie wykonanego upominku dla najbliższej osoby.
Święto mamy i taty- zajęcia umuzykalniające. Utrwalanie piosenki na pamięć. Nauka układu ruchowego do
piosenki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
Where will I go? – zajęcia z j. angielskiego
- utrwalenie słownictwa związanego z wakacjami,
- rozwijanie posługiwania się językiem angielskim poprzez próbę budowania wypowiedzi na temat własnych
wakacji
Kwiaty dla mamy – zajęcia językowo-matematyczne.
Zapoznanie z rolą matki w rodzinie, rozwijanie mowy, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności
rachunkowej.
Ćwiczenia gimnastyczne:
Ćwiczenie mięśni brzucha: leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanie, ustawione na ziemi skulnie. Woreczek między
stopami. Podnoszenie nóg w górę w pion i stawianie na ziemi (odcinek lędźwiowy cały czas przywarty do
podłoża, stopy nie wypuszczają woreczka).
Przeskocz woreczek. Rozsypka. Woreczki leżą na ziemi, przy każdym stoi dziecko. Na polecenie nauczycielki
dzieci przeskakują woreczki obunóż, skaczą w przód i w tył. Dopilnować, aby podskoki były wykonywane
miękko, elastycznie, na palcach.
Ćwiczenie stóp. Siad skulny podparty. Chwyt woreczka palcami stopy lewej i prawej na zmianę.
Ćwiczenie wyprostne: Marsz z woreczkiem na głowie po obwodzie koła. Przechodząc koło pudełka,
przeznaczonego na woreczki, każde dziecko wykonuje skłon głową w przód i wrzuca w ten sposób woreczek do
pudełka
„Portret dla rodziców” - zajęcie plastyczne. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie inwencji
twórczej.
„Praca kobiet” - prezentacja multimedialna. Stwarzanie okazji do dłuższego skupiania uwagi i uważnego
słuchania.
http://mzayat.com/search/

opracowały E. Dróżdż, J. Warzecha

