TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE XVI
W MAJU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 „Książka mój przyjaciel”
04 – 07 maja 2021r.
„Bajki, baśnie i legendy”
10 - 14 maja 2021r.
 „Rodzina razem się trzyma”
17 – 21 maja 2021r.
 „Ja i moi bliscy”
24-28 maja 2021r.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Książka mój przyjaciel”
Termin realizacji: 04-07 maja 2021r.
Zadania:
 Poznamy nową wartość – WIEDZĘ. Postaramy się zrozumieć
co znaczy wiedzieć i do czego wiedza jest potrzebna.
 Dowiemy się, skąd można czerpać wiedzę i że bardzo
ważnym jej źródłem są książki – dlatego należy o nie dbać.
 Przez cały tydzień będziemy miejsc z książkami –
odwiedzimy stronę internetową biblioteki i stworzymy
własną w przedszkolu.
 Poznamy miejsca, gdzie można kupić książki.
 I najważniejsze – chcemy jak najszybciej nauczyć się
czytać, bo wtedy sami będziemy mogli zdobywać wiedzę.
Niektórzy z nas potrafią już dobrze czytać i czytają innym.
To dlatego, że przez cały rok poznawaliśmy litery – znamy
prawie wszystkie.
 Będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie. Doskonalimy tę
umiejętność przy każdej okazji, np. bawiąc się w sklep.
 Będziemy ćwiczyć jak używać monet, kupując książki –
oczywiście w zabawie.
 Będziemy bawić się przy nowej piosence, która opowiada o
bibliotece. Potrafimy ją pięknie zaśpiewać.
 Najbliższe są nam książki papierowe - dowiemy się, jak
można w domu zrobić papier i… zrobimy go sami
w przedszkolu.

TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Bajki, baśnie i legendy”
Termin realizacji: 10-14 maja 2021r.
Zadania:

 Stworzymy bajkę; najpierw ją wymyśliliśmy, potem
będziemy rysować, odgrywać, a nawet układać do niej
muzykę.
 Wiemy, ile trudu trzeba włożyć, by wydać książkę, i to
nie tylko papierową, oraz jak dużo osób pracuje, by
książka mogła powstać.
 Odwiedziliśmy miejsce, w którym powstają papierowe
książki – drukarnię. Obejrzymy film dokumentalny,
który przybliży nam tę tematykę.
 Sami zrobimy papier bardzo starą metodą
 Rozumiemy też, jak ważna jest wiedza ta dawna i ta
nowa. Wiemy też, że książka może być nie tylko
papierowa.
 Poznamy kolejną literę ł, Ł. Niektórzy z nas umieją już
dobrze czytać i czytają innym dzieciom.
 Coraz lepiej dodajemy i odejmujemy na fasolkach,
palcach, a niektórzy w pamięci.
 Poćwiczymy płacenie, kupując książki – oczywiście w
zabawie.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Rodzina razem się trzyma”
Termin realizacji: 17-22 maja 2021 r.
Zadania:

 W tym tygodniu porozmawiamy o naszych rodzinach.
 Najpierw porozmawiamy z dziadkami i dowiemy się
jacy byli nasi rodzice, gdy mieli sześć lub siedem lat –
co lubili, a czego nie, jak się zachowywali i czy chodzili
do przedszkola tak jak my.
 Dowiemy się, gdzie pracują nasi rodzice i co robią w
swojej pracy.
 Postaramy się zrozumieć, jak wielką wartością jest
RODZINA – daje poczucie bezpieczeństwa, a wszyscy
jej członkowie wzajemnie sobie pomagają.
 Poznaliśmy już wszystkie litery – potrafimy czytać nie
tylko proste wyrazy, lecz także zdania. Niektórzy z nas
czytają innym dzieciom. Będziemy ćwiczyć tę
umiejętność.
 Coraz lepiej dodajemy i odejmujemy na palcach, a
niektórzy z nas w pamięci. Poćwiczymy płacenie, kupując
prezenty dla rodziców – oczywiście w zabawie.
 Będziemy obserwować doświadczenie, zobaczymy, jak
zmieniają się kolory w kwiatach .
 Poznamy nową piosenkę, którą zaśpiewamy mamie i
tacie. Zatańczymy im też taniec Wędrująca bajk
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
“Ja i moi bliscy”
Termin realizacji: 24-28 maja 2021 r.
Zadania:

 W tym tygodniu dalej będziemy rozmawiać o naszych
rodzinach.
 Dom to miejsce, w którym jesteśmy wszyscy razem,
kochamy się i wspieramy i każdy z nas jest tak samo
ważny.
 Nauczymy się też, że mamy dużą rodzinę – są nią ciocie,
wujkowie i kuzyni.
 Poznaliśmy już wszystkie litery – potrafimy czytać nie
tylko proste wyrazy, lecz także zdania. Niektórzy z nas
czytają innym dzieciom. Będziemy doskonalić tę
umiejętność.
 Jesteśmy świetnymi matematykami liczymy, dodajemy,
odejmujemy i doskonale się przy tym bawimy. Będziemy
uczyć się jak mierzyć miarką; tę umiejętność
wykorzystamy przy konstruowaniu zabaw.
 Dowiemy, co zrobić, żeby balon leciał szybko jak
rakieta.
 Znamy wiele tańców i piosenek, które chętnie tańczymy
i śpiewamy.
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