Dzień Dziecka 01.06 – 05.06.2020r.

http://www.villaangela.pl/dla-dzieci/

Cele:








Poznamy prawa i obowiązki dzieci
Utrwalimy znjomość liczb
Będziemy malować świecą swoje marzenia
Porozmawiamy o dzieciach z różnych stron świata
Opracujemy swoje zasady dobrego wychowania
Poznamy wybrane sposoby mierzenia długości
Będziemy opowiadać o szczegółach życia codziennego

Opracowała:
Joanna Trzaska

Zwierzęta duże i małe
8.02– 12.06.2020r.

https://ecowall24.pl/obrazy-na-plotnie-36-do-pokoj-dzieciecego-209869658-male-i-slodkie-zwierzeta-grupy-wektor-ilustracjaprojektu.html

Cele:
 Poznamy zwierzęta zamieszkujące las
 Będziemy segregować obrazki zwierząt ze względu na
ich wielkość
 Poznamy ciekawe piosenki o zwierzętach
 Poszerzymy wiedzę o dzikich zwierzętach
mieszkających w naszym kraju
 Nauczymy się piosenki „W zoo”
 Wykonamy pracę plastyczną „Lew- król zwierząt”

Opracowała: Joanna Trzaska

Idziemy do zoo- dziecięce przeboje

https://pl.dreamstime.com/obrazy-stock-kresk%C3%B3wka-zoo-ilustracja-dla-dzieci-park-rozrywki-image32310324

Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
W pierwszej klatce małpy skaczą:
hop, hop, hop
W pierwszej klatce małpy skaczą:
hop, hop, hop
Za ogony siebie łapią
I na linach się się bujają
W pierwszej klatce małpy skaczą

hop, hop, hop
A papugi wciąż gadają: daj, daj,
daj
A papugi wciąż gadają: daj, daj,
daj
Ciągle skrzeczą, piszczą,
wrzeszczą
Daj mi loda, ciastko, żelka
A papugi wciąż gadają: daj, daj,
daj...
Idziemy do zoo, zoo, zoo…
Słonie trąbą wodę piją: chlup,
chlup, chlup
Słonie trąbą wodę piją: chlup,
chlup, chlup
Bo tak…
Opracowała: Joanna Trzaska

Lato 15-19.06.2020r

http://raytantour.com/lato-z-raytan-tour-2/

Cele:





Porozmawiamy o leczniczych właściwościach roślin
Poznamy zabawy na słoneczne i deszczowe dni
Stworzymy pracę plastyczną o „Kolorach lata”
Porozmawiamy o sposobach postępowania podczas
burzy
 Poszerzymy wiedzę dotyczącą zjawisk
atmosferycznych
 Namalujemy tęczę

Dorota Gellner "Portret Lata"

Oto lato na obrazkuGrzywka z trawy, kapcie z piasku.
Złote uszy, złote szelki,
No i oczy jak muszelki.
To jest właśnie portret lata.
Nad portretem motyl lata.
A na ramach, jak to latem,
Wciąż rozkwita kwiat za kwiatem!

Opracowała: Joanna Trzaska

Wakacje! 22.06 –30.06.2020r.

http://wyznaniamatkiwariatki.pl/?p=2763

Cele:








Będziemy rozmawiać na temat górskich krajobrazów
Będziemy rozmawiać na temat środków lokomocji
Będziemy układać pojazdy z figur geometrycznych
Poznamy letnie zabawy ruchowe
Będziemy malować nadmorski krajobraz
Utrwalimy poznane angielskie słówka
Będziemy rozmawiać na temat rodzajów wód w
zbiornikach wodnych

https://www.superkid.pl/lato-dla-dzieci

Lato, lato, lato czeka
Halina Kunicka
Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tam ciągle nie ma nas
Lato, lato, nie płacz czasem
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę
Pożegnania kilka słów
Pitagoras bądźcie zdrów
Do widzenia wam canto, cantare
Lato, lato, mieszka w drzewach
Lato, lato, w ptakach śpiewa
Słońcu każe odkryć twarz
Lato, lato,…

Opracowała J. Trzaska

