ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU MAJ W GRUPIE TRZECIEJ
,,WIEWIÓRKI’’
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Moja miejscowość, mój region
2. Moja ojczyzna
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców

https://pixabay.com/pl/photos/wiewiórka-zwierząt-ładny-gryzoni-493790/

Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region
Termin realizacji: 4.05-8.05.2020
Zadania:


Będziemy określać miejsce zamieszkania (wieś, miasto)
 Będziemy zwracać uwagę na piękno najbliższego otoczenia
 Będziemy skupiać uwagę na przedmiotach, treściach
 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami
narządów artykulacyjnych
 Będziemy rozwijać sprawność całego ciała, w tym sprawności rąk
 Będziemy tworzyć kompozycje z różnych materiałów i tworzyw
 Poznamy piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych
 Poznamy zasady ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby
dorosłej)
Piosenka Tu mieszkam (sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski)
1.To jest moje miasto, zna historie wiele.
Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.

Ref.: Kocham moje miasto,
Miasteczko czy wieś.
Legendami swymi słynie.
Czy je poznać chcesz?

2. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaje
moich sławnych przodków piękne obyczaje.
Ref.: Kocham moje miasto…
3. Bo gdy będę babcią z siwiutkimi włosem,
będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.
Ref.: kocham moje miasto…

https://pixabay.com/pl/photos/most-rzeka-miastonocne-warszawa-3122190/

Temat kompleksowy: Moja ojczyzna
Termin realizacji: 11.05-15.05.2020
Zadania:





Poznamy symbole narodowe: flaga, godło, hymn
Będziemy słuchać utwory literackie dziecięce, tematycznie związane z Polską
Będziemy rozpoznawać i wskazywać figury, znaki i symbole
Będziemy skupiać uwagę na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela
Wiersz Iwony Fabiszewskiej „Moja Ojczyzna”
Kocham moją ojczyznę,
bo jestem Polakiem.
Kocham Orła Białego,
bo jest Polski znakiem.
Kocham barwy ojczyste:
te białe- czerwone.
Kocham góry i niziny,
każdą Polski stronę.

https://pixabay.com/pl/photos/flaga-polska-maszt-flaga-polski-2877932/

Temat kompleksowy: Łąka w maju
Termin realizacji: 18.05-22.05.2020
Zadania:


Będziemy obserwować bezpośrednie zmiany zachodzące latem w przyrodzie
 Poznamy wybrane owady, np. pszczoły, motyle
 Będziemy wyszukiwać takie same przedmioty, obrazki
 Będziemy porównywać pary obrazków, wskazywać różnice między nimi.
•
Będziemy rozwiązywać zagadki
 Będziemy tworzyć prace plastyczne wykonywanymi różnymi technikami

Piosenka „Na majowej łące” (sł. i muz. Joanna Pietrzak)
1.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!
2.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...

Temat kompleksowy: Święto rodziców
Termin realizacji: 25.05- 29.05.2020
Zadania:


Będziemy opowiadać o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 Poznamy informacje dotyczące rodzinnych świąt
 Będziemy zapamiętywać proste krótkie rymowanki, wiersze, teksty piosenek
 Będziemy rozwijać sprawność całego ciała, w tym sprawność rąk
Wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”.
Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobrze, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

https://pixabay.com/pl/photos/rozkwitła-tulipany-żółty-czerwony-4155278/

Opracowała M. Klata

