TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE
W GRUPIE XV „Biedronki”
W MIESIĄCU CZERWCU
TEMATY KOMPLEKSOWE:



„Oczami dzieci”
01 – 05 czerwca 2020r.



„Zwierzęta małe i duże”
08-12 czerwca 2020r.



„To już lato”
15-19 czerwca 2020 r.



„Nadchodzą wakacje”
22-30 czerwca 2020r.

http://luszczyca-blog.pl/wp-content/uploads/2013/06/słońce.jpg

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Oczami dzieci”
Termin realizacji: 04 -08 czerwca 2020r.
Zadania:



Poznamy bajkę „Pinokio”
będziemy realizować
zadania zawarte w
przedszkolnym
programie „Literka w
Krainie Baśni”;



„Fantazja” – będziemy
doskonalić
rozpoznawanie poznanych w ciągu roku liter, poprzez zabawy z „Czytam z
Disneyem”.



Będziemy rozwijać umiejętności wokalne i pamięć słuchową ucząc się
piosenki „Inni a Tacy Sami”.



Będziemy rozwijać zdolności matematyczne „W krainie figur
geometrycznych” – utrwalimy charakterystyczne cechy i nazwy figur,
wykonamy zadania samodzielnie i w zespole.



„Czarodziejskie odgłosy” – będziemy doskonalić percepcją słuchową rozróżniać, analizować, nazywać dźwięki pochodzące z otoczenia.



Wykonamy pracę plastyczną „Wesołe Miasteczko” – będziemy rozwijać
wyobraźnię oraz poczucie estetyki.



Będziemy rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro,
przyjaźń. Będziemy rozwijać mowę układając i opowiadając historyjki
obrazkowe.

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Zwierzęta małe i duże”
Termin realizacji: 08 - 12czerwca 2020r.

Zadania:
 Będziemy poszerzać wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie







oraz miejsc ich występowania;
Będziemy doskonalić umiejętność czytania globalnego;
Poszerzymy wiedzę dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
Będziemy poszerzać nasz słownik bierny i czynny o nazwy
egzotycznych zwierząt i roślin
Poznamy wiele ciekawych informacji na temat polskich parków
narodowych i ich mieszkańców;
Będziemy doskonalić umiejętności czytania symboli, poszerzymy swoją
wiedzę na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
Poznamy ciekawostki o wilkach – zastanowimy się jakie zwierzęta są
aktywne w dzień, a jakie w nocy;

„Żyrafa u fotografa”
L. J. Kern

Przyszła pewna żyrafa w niedzielę do fotografa.
- Czy to pan robi zdjęcia? - Ja.
- A ładne są te zdjęcia? - Ba!
- I tak sam pan je robi? - Sam.
- A ma pan aby kliszę? - Mam.
- A nie pęknie ta klisza? - Nie ma mowy.
- A objął mnie pan całą? - Nie, do połowy.
- A co będzie z drugą połową? - Zdejmę osobno.
- Czy za tę samą cenę? - Nie, za dopłatą drobną.
- A na jednym zdjęciu się nie da? - Wykluczone.
- To trudno, niech pan robi. - Pstryk! Pstryk! Zrobione. - A teraz?
- Teraz zlepię te zdjęcia najlepiej jak potrafię
I wręczę pani za chwilę wspaniałą fotografię.
https://gdybymbylaktorem.pl/2016/12/19/wiersza-dla-dzieci-zyrafa-u-fotografa/

Zadania:

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Lato”
Termin realizacji: 15 - 19 czerwca 2020r.



Będziemy doskonalić umiejętności poruszania się po mapie i
porównywania długości obiektów;




Utrwalimy kolejności miesięcy oraz pór roku;



Poszerzymy informację na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej
trakcie




Zdobędziemy wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);



Wzbogacimy słownictwo o nazwy letnich kwiatów i będziemy doskonalić
umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;



Będziemy doskonalić słuchu fonemowy poprzez zagadki słuchowe i
ćwiczenia.

Będziemy doskonalić umiejętności uważnego słuchania oraz ekspresji
twórczej;

Będziemy rozwijać zdolności matematyczne: doskonalić umiejętności
klasyfikowania,

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-lato-grafikaimage43088829

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Nadchodzą wakacje”
Termin realizacji: 22 - 30 czerwca 2020r.
Zadania:



Odbędziemy podróż z „Literką w krainie baśni”, poznamy bajkę „Domek
w lesie”;



Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne z wykorzystaniem
„Ogrodów Liczbowych Willego”;



Przy pomocy tablicy interaktywnej poznamy miejsca będące miejscem
wakacyjnych atrakcji w Polsce
i zagranicą;




Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.



Czeka nas wiele przygód i ciekawych zabaw!

Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców rozwijając
umiejętności manualne i ucząc się stosowania różnych technik pracy;

http://www.
https://www.kwiatki.org/kwiaty-piasek-muszle-muszelkiplumeria.html

Opracowała Marta Przybysz

