TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE XV BIEDRONKI
W MIESIĄCU MAJU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 „W krainie muzyki”
04 – 08 maja 2020r.
 „Wrażenia i uczucia”
11 - 15 maja 2020r.
 „Święto mamy i taty”
18 - 22 maja 2020r.
 „Święto dzieci”
25-29 maja 2020r.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Muzyka jest wszędzie”
Termin realizacji: 04-08 maja 2020r.
Zadania:
 Poznamy najdawniejsze instrumenty, takie jak grzechotki,
bębny i… ciało człowieka (klaskanie, tupanie, wydawanie
dźwięków). Potem przejdziemy do tych współczesnych
instrumentów
 Dzieci dowiedzą się, czym różnią się instrumenty dęte i
strunowe oraz które instrumenty należą do danej grupy.
 Poznamy także różne gatunki muzyczne.
 Podczas tego tygodnia przedszkolaki będą bawiły się w rytm
rapu, disco, rocka, jazzu oraz muzyki elektronicznej.
 Wykonamy kilka prac plastycznych – między innymi będziemy
malowali palcami podczas słuchania muzyki, a także stworzymy
własne gitary.
 Nie zabraknie tematów związanych z muzyką klasyczną.
Przedszkolaki poszerzą swoją wiedzę na temat orkiestry.
 Dowiemy się, kim jest dyrygent oraz do czego służy batuta.
 Poznamy również inne trudne słowa, np. opera, filharmonia czy
partytura.
 Dzieci będą doskonaliły też umiejętności matematyczne, takie
jak przeliczanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie
rytmów, kodowanie i dekodowanie.
 W tym tygodniu poznamy także ostatnią w tym roku literę – H,
h.
 Ten tydzień będzie pełen zabaw z instrumentami, a nawet z
pięciolinią.
 Dzieci dowiedzą się, na czym polega zapis muzyki w formie nut i
nauczą się śpiewać gamę.

https://samequizy.pl/muzyka-nuty/

https://pl.depositphotos.com/vector-images/dyrygent.html

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Wrażenia i uczucia”
Termin realizacji: 11-15 maja 2020r.
Zadania:
 Będziemy rozmawiać o wrażeniach i uczuciach – nauczymy się je
nazywać, odczytywać, co czują inni (nawet, jeśli o tym nie mówią) i
poszukamy sposobów, by radzić sobie, kiedy odczuwamy trudne,
nieprzyjemne emocje.
 Dzieci będą oglądały obrazki i starały się odgadywać emocje
przedstawionych na nich postaci, porozmawiamy o tym, jakie
sytuacje mogą wywołać dane uczucia.
 Będziemy rozmawiać o smutku, co ma na celu uświadomienie
dzieciom, że czasem jest on potrzebny, i pokażemy różne sposoby na
poradzenie sobie w przygnębiających chwilach: pocieszenie poprzez
zabawę z piosenką, uśmiechanie się, przytulenie się do ulubionej
zabawki, poproszenie o pomoc i uzyskanie jej w trudnej sytuacji,
bliskość mamy, taty, siostry, brata, babci, dziadka, rozśmieszenie.
 Będziemy. uczyć się wypowiadać się na temat „historii” usłyszanej
podczas trwania utworu muzyki klasycznej i weźmiemy udział w
różnych zabawach z muzyką: rysowaniu, malowaniu, opowiadaniu,
tańcu do utworów muzycznych.
 Poznamy utwór „Piosenka o beksie” (sł. Jerzy Dąbrowski, muz.
Jarosław Kukulski) i wiersz „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”
Ewy Szelburg-Zarembiny. Będziemy słuchać też opowiadania Zły sen
Renaty Piątkowskiej.
 Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne organizując gry
dydaktyczne, będziemy również doskonalić umiejętności przeliczania
i tworzenia zbiorów z wykorzystaniem Matematycznych Ogrodów
Liczbowych Willy’ego.

„Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”
Ewa Szelburg-Zarembina

„Beksa”
sł. Jerzy Dąbrowski, muz. Jarosław
Kukulski

Czeka nas dzisiaj
Nie lada gratka
Bo w tej piosence
Będzie zagadka
Jak się nazywa osoba, która
Płacze jak ciemna chmura
Płacze, gdy każą umyć jej
szyje
Płacze, gdy chudnie
Płacze, gdy tyje
Płacze, gdy zrobi w zeszycie kleksa
Jak się nazywa? Beksa
Beksa to jest taka dama
Co bez przerwy robi dramat
Zawsze nie tak
Zawsze źle
Beksa ciągle mówi be
Beksa to jest taka pani
Co się nie uśmiechnie za nic
Nie ma mowy
Nie ma nie
Beksa ciągle mówi be
Czeka nas dzisiaj trudne zadanie
Jak wygnać z beksy to jej płakanie
Jaką tu radę znaleźć dla beksy
Uśmiech tu jest najlepszy
Bekso spróbuj a zobaczysz
Ile uśmiech w życiu znaczy
Tylko ten się czuje źle
Kto bez przerwy mówi be
Bekso nie rób takiej miny
Bo się w końcu obrazimy
Bekso tak prosimy cię
http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl/piose/fddds/bbv?printMode=t
https://pl.fotolia.com/tag/beksa

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Święto Mamy i Taty”
Termin realizacji: 18-22 maja 2020r.
Zadania:
 Będziemy uczyć się, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i
szacunek, przypomnimy sobie, jak nazywają się poszczególni
członkowie rodziny.
 Porozmawiamy na temat rodzeństwa, a chętne przedszkolaki
opowiedzą o swoich braciach i siostrach.
 Spróbujemy namalować emocje – dzieci będą tworzyć obraz
kojarzący się im z mamą i tatą.
 Będziemy ćwiczyć umiejętność składania życzeń.
 Będziemy rozwijać sprawność manualną i ćwiczyć umiejętności
prawidłowego posługiwania się nożyczkami oraz zrobienia
telefonu z kubeczków.
 Będziemy bawić się chustą animacyjną, tańczyć, grać na
instrumentach i rozmawiać o spaniu pod namiotem.
 Będziemy rozwijać zdolności matematyczne w „Ogrodach
Liczbowych Willy’ego”.
 Będziemy rozwijać mowę opowiadając o ulubionych zajęciach
poszczególnych członków rodziny. Dowiemy się wielu nowych
rzeczy o zawodach rodziców, wykonywanych czynnościach,
pełnionych obowiązkach
 Porozmawiamy o tym co to jest drzewo genealogiczne i
stworzymy swoje własne z wykorzystaniem zgromadzonych
zdjęć rodzinnych.

https://www.przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl/2019/05/tresci-programowe-maj-brzoskwinki/

https://www.printoteka.pl/lu/materials/item/2126

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Święto dzieci”
Termin realizacji: 25-29 maja 2020r.
Zadania:
 W tym tygodniu porozmawiamy o sobie, o swoim

wyglądzie i naszych zainteresowaniach.
 Poszukamy różnic i podobieństw między nami. Dowiemy
się, że choć na zewnątrz się różnimy, w środku często
jesteśmy do siebie podobni.
 Będziemy uczyć się o dzieciach z różnych stron świata,
o ich wyglądzie, strojach, obyczajach, a także o muzyce
charakterystycznej dla kontynentów, na których żyją.
 Dzieci dowiedzą się także, że na świecie niektórzy ich
rówieśnicy żyją w trudnych warunkach: muszą pracować,
cierpią z powodu głodu, braku dostępu do wody czy
wojen.
 Dzieci poznają swoje prawa, dowiedzą się co im się
należy i co zrobić, gdy ktoś łamie ich prawa. Stworzymy
wspólnie piktogramowy kodeks praw dziecka.
 Przedszkolaki dowiedzą się, że nie wszystkie dzieci na
świecie obchodzą Dzień Dziecka 1 czerwca. Niektóre
spędzają go też zupełnie inaczej niż w Polsce, np. udając
się do parlamentu.
 Z okazji Dnia Dziecka wykonamy pinatę, bardzo
popularną w Meksyku.

„Kolorowe dzieci”
Majka Jeżowska
Gdyby, gdyby moja mama
Pochodziła z wysp Bahama
To od stóp po czubek głowy
Byłabym czekoladowa.
Mogłam przyjść na świat w Cejlonie
Na wycieczki jeździć słoniem
I w Australii mieć tatusia
I z tatusiem łapać strusie.
Nie patrz na to - i jo... - w jakim kraju
Jaki kolor - i jo... - dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!
Przecież wszędzie-i jo... każda mama
Każdy tata-i jo. chce tak samo
Żeby dziś na całym świecie
Mogły żyć szczęśliwe dzieci.
Mogłam małą być Japonką
Co ubiera się w kimonko
Lub w Pekinie z rodzicami
Ryż zajadać pałeczkami.
Od kołyski żyć w Tunisie
Po arabsku mówić dzisiaj
Lub do szkoły biec w Mombasie
Tam gdzie palmy rosną w klasie.

Opracowała Marta Przybysz
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