Zadania dydaktyczne na czerwiec dla grupy II
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Temat nr 1: „Przyjaciele z różnych stron”
Termin realizacji: 4-8 czerwca 2018
Temat nr 2: „Kolory lata”
Termin realizacji: 11-15 czerwca 2018
Temat nr 3: „Zabawy podwórkowe”
Termin realizacji: 18– 22 czerwca 2018
Temat nr 4: „Bezpieczne wakacje”
Termin realizacji: 25 – 29 czerwca 2018

Opracowała: Monika Radkowska-Brudek
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Termin realizacji: 4-8 czerwca 2018
Zadania dydaktyczne:
 wysłuchamy opowiadania i opowiemy jego treść;
 poznamy znaczenie święta „Dzień Dziecka”;
 wykonamy ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo –
ruchową;
 będziemy doskonalili orientację na kartce papieru poprzez
ćwiczenia graficzne;
 zdobędziemy wiadomości na temat życia dzieci w innych
krajach;
 zapoznamy się z grami i zabawami dzieci z różnych stron
świata;
 będziemy rozwijali sprawność ruchową poprzez zabawy i
ćwiczenia;
 wykonamy prace plastyczne;
 będziemy bawili się i obserwowali przyrodę w ogrodzie
przedszkolnym;
 będziemy doskonalili umiejętności aktorskie poprzez
przygotowanie do uroczystości zakończenia roku szkolnego
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Mały Ali gdzieś nad Nilem
co dzień widzi krokodyle,
mały Bambi, czarny chłopiec,
lwy ogląda w swej Etiopii.
Mały Mambo w Kamerunie,
na wielbłądzie jeździć umie,
widział stado koni w lasku.
Ja widziałem na obrazku.
Bardzo chętnie choć na chwilę
Być w Etiopii i na Nilem,
Nad ogromnym srebrnym Nilem,
By się spotkać z krokodylem

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj55_Dy2KjCYc7Wb6SMKFeB92KpD-2rA3cTmXshag6lVDg-BY4

3

I Kto dziś wierzy w bajeczki,
Krasnoludki i wróżki,
Ma poduszkę w owieczki,
A w kąpieli kaczuszki?
Kto zbuduje dziś zamek,
Zrobi obiad laleczkom?
Ref.
Zgadnij kto, zgadnij kto, zgadnij kto.
Każde dziecko, każde dziecko, każde dziecko!
Zgadnij kto, zgadnij kto, zgadnij kto.
Każde dziecko, każde dziecko, każde dziecko!
II
Kto być może pilotem,
Profesorem czy nurkiem
I potrafi w minutę
Narysować laurkę?
Kto się z nudą rozprawi
I popluska nad rzeczką?
Ref.
Zgadnij kto…
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Temat nr. 2: „Kolory lata”
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Termin realizacji: 15 - 19 czerwca 2018
Zadania dydaktyczne:
 Poznamy wiersz „Letnia piosenka” Z. Beszczyńskiej;
 Dowiemy się „Co jest zielone?” poprzez zabawę słownikową;
 Poprzez odwzorowywanie koloru poćwiczymy
spostrzegawczość;
 Utrwalimy klasyfikowanie według dwóch cech (kolor i
wielkość);
 Pobawimy się przy piosence: „Każdy przedszkolak wie”;
 Miło spędzimy czas w ogrodzie przedszkolnym w trakcie
zabaw z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów
terenowych;
 Będziemy obserwowali niebo ze szczególnym zwróceniem
uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego;
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Po zielonej łące
skakały zające
po zielonej murawie
przechadzały się pawie
przez zielone trawniki
cwałowały koniki
a w zielonym lasku
po żółciutkim piasku
przystając co krok
spacerował
miał złociste oczy
miał srebrny warkoczyk
miał czerwony frak
śpiewał sobie tak:
po zielonej łące
skakały zające ....
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Temat nr 3: „Zabawy podwórkowe”
Termin realizacji: 18 – 22 czerwca 2018
Zadania dydaktyczne:
 poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: np. bawienia
się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy,
zbliżanie się do nieznanych zwierząt;
 będziemy rozwijali umiejętności dodawania
i odejmowania;
 będziemy rozwijali poczucie rytmu, poruszając się
rytmicznie przy muzyce;
 zaśpiewamy piosenkę pt. „Rowerowa piosenka”
 porozmawiamy na temat wrażeń ze wspólnych zabaw na
placu zabaw;
 będziemy rozwijali umiejętności twórcze poprzez zabawy
twórcze, uspokajające – „Chciałbym (chciałabym) być
motylem”;
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 poćwiczymy percepcje wzrokową odszukując różnice
pomiędzy obrazkami;
 będziemy rozwijali sprawność fizyczną

Rowerowa piosenka”
Autor: J. Kucharczyk

Kiedy spojrzę na ulicę
Jadą piękne samochody,
Autobusy i tramwaje spieszą wciąż.
Po błękitnym, czystym niebie
Samoloty mkną przed siebie
I pociągi spieszą z wszystkich świata stron.
Ref. A ja swoim rowerem zwiedzę cały świat,
Lubię, kiedy w uszach gwiżdże wiatr.
Mijam pola i lasy, i podziwiam wciąż
Jaki piękny jest ten świat.
Komu spieszy się to proszę
Może łatwo mnie wyprzedzić,
Mnie nie spieszy się w ogóle nic, a nic.
Bardzo łatwo pedałuję,
Z przerzutkami nie szarżuję
Bo przyjemnie jechać właśnie tak jak ja
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Temat nr 4: „Bezpieczne wakacje”
Termin realizacji: 22 – 30 czerwca 2018
Zadania dydaktyczne:
 Poznamy zasady bezpiecznych zabaw w czasie wakacji;
 Poznamy różne sposoby spędzania wolnego czasu w czasie
wakacji: w górach, nad morzem, nad jeziorami;
 Poznamy różne środki lokomocji;
 Wykonamy letnie pejzaże;
 Poznamy zasady poszanowania przyrody;
 Utrwalimy nazwy wygląd kwiatów i ziół;
 Wykonamy zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze;
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Tato, już lato” (piosenka Anny Wareckiej)
Gdy ciepły dzień,
To nawet leń
Na spacer chciałby iść.
Już pora wstać
I pobiec w świat,
A tata jeszcze śpi.
Chcę lody jeść,
Na drzewo wejść
I z góry patrzeć w dół,
Zeskoczyć w piach
I chociaż raz
Przeskoczyć z tatą rów!
Refren: Tato, już lato,
Będziemy znów jeść lody!

Tato, już lato,
Kup bilet do przygody!
Tato, już lato,
Będziemy boso chodzić!
Tato, już lato,
Już brodę zgolić czas!
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