GRUPA III
4-5 latki
„Wesołe Nutki”

CZERWIEC
TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 1:

„Dziecięce przyjaźnie”
Termin realizacji 04.06-08.06.2018 rok

Cele ogólne:
- Rozwijanie mowy i myślenia
- Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej
- Ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
- Rozwijanie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni
- Rozwijanie percepcji słuchowej
- Rozwijanie aktywności twórczej
- Zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi
- Umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach
perkusyjnych
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Piosenka „Święto dzieci” – B. Forma
Dzisiaj święto wszystkich dzieci,
Niech nam pięknie słońce świeci.
O, jak ptaki dziś śpiewają,
Tak życzenia nam składają.
Ref: weźmy się wszyscy za ręce w kole,
Podskoczmy w górę, klaśnijmy w dłonie.
Na palcach wznieśmy się wesoło
I zróbmy mały obrót wkoło.
Wszyscy śmieją się od rana,
Każda buzia roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
Każde serce się raduje.
Ref: Weźmy się wszyscy...

Rysunek 1. www.google.pl

"Przyjaciel" – wiersz J. Koczanowskiej
Nie musisz mieć przyjaciół stu,
nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy byś jednego miał,
a to już wielkie szczęście.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się,
gdy źle – pocieszyć umie.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest
gdy coś się nie powiedzie.
Rysunek 2. www.google.pl

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 2:

„Na naszym podwórku”
Termin realizacji 11.06-15.06.2018 rok

Cele ogólne:
- Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej
- Rozwijanie sprawności fizycznej
- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
- Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego
- Zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw

„Podajmy sobie ręce” - piosenka (sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska)
Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki
Ref.: Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.
Kiedy nagle z bajki

Rysunek 3. www.google.pl

zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka
Ref.: Podajmy sobie ręce ...
Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury
Ref.: Podajmy sobie ręce ...

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 3:

„Nadszedł czas wakacji”
Termin realizacji 18.06-22.06.2018 rok
Cele ogólne:
- Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
- Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
- Rozwijanie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania
- Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
- Rozwijanie sprawności fizycznej
- Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Uczestniczenie w działaniach pozwalających na przedstawienie swoich
umiejętności

„LATO” – piosenka (D. i K. Jagiełło)
Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.
Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.
Ref.: Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.
Czas już na wakacje,
na wakacje czas,
odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las.
Zabierzemy misia i laleczkę też,
tylko w swojej norce
pozostanie jeż.
Ref.: Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

Rysunek 4. www.google.pl

"Wesołe wakacje" – piosenka sł. i muz. D. i K. Jagiełło
Ruszył już pociąg nasz, mknie po torach,
a za oknem przesuwa się świat,
drzew gałęzie kłaniają się nisko
pokazując kolory swych szat.
Ref.: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj,
żegnamy przedszkole, kolegów i misia,
wzywają nas pola zielone i las
niech żyją wakacje! - wyruszyć już czas
Rysunek 5. www.google.pl

W dole rzeka się wije błękitna,

wytyczając do morza swój szlak,
już na dobre zaczęło się lato,
i z radością rozśpiewał się ptak.
Ref.: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj...
Na wakacje pędzimy przed siebie
swoim szumem pozdrawia nas wiatr
gdzieś za nami zostały równiny
i witają nas już szczyty Tatr.
Ref.: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj…

„Już czas” – piosenka D. K. Jagiełło
To ostatni nasz dzień w przedszkolu,
to ostatni raz,
gdy jesteśmy tu razem
pożegnania nadszedł czas.
Żegnaj stare przedszkole
w oku kręci nam się łza,
gdy widzimy nasze panie,
które tak kochają nas.
Już czas, już czas,
odchodzimy, bo już szkoła wzywa nas.
Tak nam smutno się rozstawać,
chcielibyśmy cofnąć czas,
lecz musimy pożegnać Was.
Tak nam przykro,
że dziś jesteśmy tu ostatni raz,
bo tak miło upływał
ten przedszkolny wspólny czas.
Więc żegnajcie kochani,
w oku kręci nam się łza,
bo po tylu wspólnych latach,
każdy wspomnień tyle ma.
Już czas, już czas…

Rysunek 6. www.google.pl

Opracowała i przygotowała Joanna Trutkowska

