Muzykajestwszędzie

Termin realizacji :30 kwietnia do 11 maja 2018
Zadania dydaktyczne:
 Będziemy wesoło się bawili podczas zabawy ruchowonaśladowczej, naśladując zwierzęta z lasu;
 Wysłuchamy wiersza H. Bechlerowej pt. „Trzy Małgorzatki”
 Zagramy na instrumentach, przygotowując ilustrację
muzyczna do wiersza;
 Będziemy się bawili w ogrodzie przedszkolnym korzystając z
pięknej, majowej pogody;
 Utrwalimy umiejętność segregowania ilustracji wg wybranej
cechy;
 Będziemy nazywali zwierzęta przedstawione na obrazkach,
posłuchamy ich głosów.
 Spróbujemy zaśpiewać znane piosenki głosami: żaby,
bociana, pszczoły;
 Przypomnimy sobie nazwy instrumentów muzycznych, ich
wygląd, sposób gry;

“Piłka i motyl”. Irena Landau
Jaś rzucił piłeczkę wysoko, pod chmury,
za piłką motylek podfrunął do góry.
Piłeczka wysoko – motyl jeszcze wyżej,
piłeczka opada – motyl jeszcze niżej,
motyl wyżej niż piłeczka, piłka wyżej niż motylek,
potem razem obok siebie lecą króciutką chwilę,
piłka wyżej – motyl niżej,
motyl wyżej – piłka niżej,
motyl niżej – piłka wyżej,
piłka niżej – motyl wyżej...
Tak by się bawiły do samego rana,
gdyby Jasia na kolację nie zabrała mama.

Clipart

Moje miasto, moja
ojczyzna
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Termin realizacji: 14 – 18 maja 2018
Zadania dydaktyczne:
 Porozmawiamy nt. miasta, w którym mieszkamy, o jego
historii, zabytkach;
 Przypomnimy sobie legendy o powstaniu naszego państwa;
 Wybierzemy się na wycieczkę po naszym mieście;
 Wykonamy ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej poprzez
składanie w całość pociętych na części widokówek, zdjęć
przedstawiających różne miasta znajdujące się w Polsce;
 Wykonamy prace plastyczne;
 Będziemy wesoło się bawili przy muzyce;

HEJ PRZYJACIELE – autor nieznany
1. Tam, dokąd chciałem już nie pójdę,
Szkoda zdzierać nóg.
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres.
Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie.
Odejdziecie sam zostanę na rozstaju dróg.
Hej przyjaciele, przyjaciele, hej zostańcie ze mną.
Przecież wszystko to, co miałem oddałem wam.
Hej przyjaciele, przyjaciele, hej choć chwilę jedną.
Znowu w życiu mi nie wyszło znowu jestem sam.
2. Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już.
Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi.
Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną.
Tak jak człowiek, który od mieszkania zgubił klucz.

Święto rodziny
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Termin realizacji: 21-25 maja 2018
Zadania dydaktyczne:
 Posłuchamy opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy”;
 Będziemy rysowali kolorowe bukiety dla naszych mamy.
 Policzymy kwiaty, przypomnimy sobie ich nazwy;
 Nauczymy się piosenek i wierszy dla naszych kochanych
rodziców;
 Będziemy oglądali ilustracje oraz postaramy się
opowiedzieć, co dla mamy, z okazji jej święta, przygotowała
Lenka z Lalusiem, a co przygotował Mikołaj;
 Poćwiczymy rytmiczne dzielenie na sylaby nazw prezentów;
 Będziemy rysowali „po śladach” serduszka dla najbliższych;
 Przygotujemy niespodzianki dla kochanych rodziców!

Łąka i jej mieszkańcy

Termin realizacji: 28maja - 1czerwca 2018
Zadania dydaktyczne:
– Posłuchamy wiersza W. Broniewskiego Gramy w zielone;
– Będziemy wesoło się bawili naśladując zielone żabki;
– Poćwiczymy rozwiązywanie zagadek;
– Łąka pełna owadów – wykonamy ćwiczenia w liczeniu;
 pięknie zatańczymy z szyfonowymi chustkami przy utworze A.
Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna;
– Wykonamy pracę plastyczną z wykorzystaniem techniki
kolażu.;
– Nauczymy się krótkich rymowanek dotyczących owadów i
roślin;
– Będziemy rozpoznawali i nazywali rośliny i owady
zamieszkujące nasz przedszkolny ogród;

„Wiosenny bal”(autor nieznany)
1. Na zielonej polanie
dziś wiosenny bal.
Do tańca grają grube bąki
i chrabąszcze dwa:
Ref. Dili, dili, dili, dili,
i chrabąszcze dwa.
Oj, dili, dili, dili, dili,
dili, dili, da!
2. Na zielonej polanie
dziś wiosenny bal.
Do tańca grają chude świerszcze
i komary dwa.
Ref. Dili, dili, dili, dili,
i komary dwa.
Oj, dili, dili, dili, dili,
dili, dili, da!
Opracowały: I. Mochocka
M. Radkowska-Brudek

