Tematy realizowane w Maju
Grupa II- Sówki
Tydzień: pierwszy 4.V- 7.V.2021r.
Temat: „Moja miejscowość, mój region”
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne (cele ogólne):




określenie miejsca zamieszkana (miasto, wieś)
poznanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta
poznanie różnych regionów Polski

Piosenka „Tu mieszkam”
(sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski)
I. To jest moje miasto, zna historii wiele.
Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.
Ref.: Kocham moje miasto,
miasteczko czy wieś.
Legendami swymi słynie.
Czy je poznać chcesz?
II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję
moich sławnych przodków piękne obyczaje.
Ref.: Kocham moje miasto…
III. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,
będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.
Ref.: Kocham moje miasto...
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Tydzień: drugi 10.V – 14.V.2021r.
Temat: Moja Ojczyzna
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne (cele ogólne)





podanie nazwy naszego kraju,
poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego,
nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr –
oraz większych miast Polski
Wiersz I. Fabiszewskiej
„Moja Ojczyzna”
Kocham moją ojczyznę,
bo jestem Polakiem.
Kocham Orła Białego,
bo jest Polski znakiem.
Kocham barwy ojczyste:
te biało-czerwone.
Kocham góry i niziny,
każdą Polski stronę.
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Tydzień: trzeci 17.V- 1.V.2021r.
Temat: Łąka w maju
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne (cele ogólne):





poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki
zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące
utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące
wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych

Piosenka „Na majowej łące”
(sł. i muz. Joanna Pietrzak)
I. Zielona żabka, bocian, skowronek,
zając, motylek, kilka biedronek
tańczą na łące, skaczą, fruwają
i na swój koncert nas zapraszają.
Ref.: kum, kum, kle, kle, kle.

Cyt, cyt, rechu, rech!
Na łące słychać wesoły śpiew!
II. Na maku usiadł mały motylek,
potem z biedronką tańczył przez chwilę.
Zając i świerszcze skaczą po trawie,
dużo radości jest w tej zabawie.
Ref.: Kum, kum, kle, kle...
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Tydzień: czwarty 24.V – 28.V.2021r.
Temat: Święto rodziców.
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne (cele ogólne):






uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka
zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu
wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

Piosenka „Dla ciebie, mamo”
I. Dla ciebie kwiaty kwitną na łące,
dla ciebie wieje ciepły wiatr,
dla ciebie niebo jest tak błękitne,
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la, la, la, la…
II. Dla ciebie świeci złociste słońce,
dla ciebie gwiazdy nocą lśnią,
dla ciebie ptaki śpiewają wiosną,
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la...
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