ZADANIA NA CZERWIEC
DLA GRUPY III
Tematy
Kompleksowe

1. ,, Niby tacy sami, a jednak inni”
Termin realizacji: 01.06.2020 – 05.06.2020 r.
2. ,, Wakacyjne podróże”
Termin realizacji: 08.06.2020 – 12.06.2020 r.
3. ,, Pożegnania nadszedł czas”
Termin realizacji: 15.06.2020 – 19.06.2020 r.
4. ,, Segregacja śmieci”
Termin realizacji: 22.06.2020 – 26.06.2020 r.
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Temat kompleksowy nr 1
1. ,, Niby tacy sami, a jednak inni”
Termin realizacji: 01.06.2020 – 05.06.2020 r.

Zadania dydaktyczne:



Rozwiniemy umiejętność uważnego słuchania.



Dostrzeżemy odmienność innych dzieci.



Rozwiniemy aktywność badawczą.



Będziemy eksperymentować i wyciągać wnioski.



Zapoznamy się ze znaczeniem słowa „Przyjaciel”.



Będziemy używać zwrotów grzecznościowych i kulturalnie zwracać się do innych.



Rozwiniemy koordynację słuchowo – ruchową.



Poznamy wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Przyjaciel”.



Zapoznamy się z kulturą innych krajów.



Będziemy rozwijać umiejętności rachunkowe.



Rozwiniemy sprawność fizyczną.



Poznamy zabawy dzieci z różnych stron świata.



Wzbogacimy wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów.



Będziemy rozwijać sprawność manualną.



Zapoznamy się z zabawami, w które można się bawić latem.

„ Przyjaciel”
Jadwiga Koczanowska.
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 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.
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Temat kompleksowy nr 2.
2. ,, Wakacyjne podróże”
Termin realizacji: 08.06.2020 – 12.06.2020 r.

Zadania dydaktyczne:


Wdrożymy się do uważnego słuchania tekstu literackiego.



Poznamy świat poprzez doświadczenia własne i innych ludzi.



Rozwiniemy sprawność manualną.



Będziemy wypowiadać się na forum grupy.



Nabędziemy umiejętność zgodnego współdziałania w zespole.



Rozwiniemy umiejętność szybkiej reakcji na ustalone sygnały.



Rozwiniemy koordynację słuchowo – ruchową.



Rozwiniemy umiejętność liczenia.



Będziemy klasyfikować przedmioty ze względu na ich przynależność.



Będziemy rozwijać spostrzegawczość i percepcję słuchową.



Poznamy różne środowiska przyrodnicze.



Rozwinie umiejętność wypowiadania się na określony temat.



Zapoznamy się z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej.



Rozwiniemy spostrzegawczość słuchową i sprawność aparatu artykulacyjnego.



Posłuchamy wiersza Laury Łącz „Letnie wakacje”.

„Letnie wakacje”
Laura Łącz.
Kiedy są wakacje
i nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.
Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię,
Popatrz Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!
Morze Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia Czekają jeziora,
Lato Już wyjechać pora!
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Temat kompleksowy nr 3.

3., Pożegnania nadszedł czas”
Termin realizacji: 15.06.2020 – 19.06.2020 r.

Zadania dydaktyczna:


Rozpoznamy emocję i dowiemy się jak sobie z nimi radzić.



Rozwiniemy mowę komunikatywną.



Poszerzymy doświadczenia plastyczne.



Rozwiniemy sprawność manualną.



Uświadomimy sobie niebezpieczeństwa w miejscach wakacyjnego wypoczynku.



Rozwiniemy mowę.



Będziemy reagować na ustalone hasła i sygnały muzyczne.



Rozwiniemy umiejętność liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego
liczebnika.



Będziemy określać liczebność zbioru bez liczenia.



Będziemy rozwijać sprawność ruchową.



Rozwiniemy orientację przestrzenną.



Poznamy właściwe formy zachowania.



Będziemy rozwijać umiejętności kulturalnego komunikowania się .



Utrwalimy nazwy oraz charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku.



Pobawimy się przy piosence „ Już wkrótce wakacje” Danuta i Karol Jagiełło.

„Już wkrótce wakacje”
Danuta i Karol Jagiełło.
I. Już wkrótce wakacje
i piękna przygoda,
wyjedźmy więc czym prędzej,
bo każdej chwili szkoda.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,
gdzie słońca złoty blask,
gdzie ptaków leśny chór
swym śpiewem wita nas.
II. Żegnamy się z panią,
z Maciusiem i Anią,
gotowi, spakowani,
dziś w drogę wyruszamy.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,
gdzie słońca złoty blask,
gdzie ptaków leśny chór
swym śpiewem wita nas.
III. Lecimy, jedziemy,
idziemy, płyniemy,
powietrzem, lądem, wodą,
by spotkać się z przyrodą.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,
gdzie słońca złoty blask,
gdzie ptaków leśny chór
swym śpiewem wita nas.
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Temat kompleksowy nr 4.
4. ,, Segregujemy śmieci”
Termin realizacji: 22.06.2020 – 26.06.2020 r.

Zadania dydaktyczne:


Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na podany temat.



Udoskonalimy poprawność językową prezentowanych wypowiedzi.



Udoskonalimy umiejętność wypowiadania się na forum grupy.



Rozwiniemy poczucie rytmu.



Poznamy rodzaje szklanych przedmiotów.



Rozwiniemy umiejętność klasyfikowania.



Udoskonalimy wiedzę na temat plastiku i metali.



Rozwiniemy sprawność ruchową.



Będziemy kształtować postawę proekologiczną.



Poszerzymy słownictwo.



Pobawimy się przy piosence „Mamy zasady na odpady” Jerzy Kobyliński.

„Mamy zasady na odpady”
Jerzy Kobyliński.
I. Posłuchajcie, proszę, moi drodzy,
moi mali ekolodzy,
mam zasady
na odpady!
Teraz wam odpowiem na pytanie,
po co komu sortowanie:
Zrób ze śmieci
nowe rzeczy!
Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,
nim wyrzucę, segreguję to! X2
II. Wiedzą o tym dobrze zawodowcy,
wszystkie śmieci, to surowce.
Kto sortuje,
świat ratuje!
Posłuchajcie, proszę moi drodzy,

moi mali ekolodzy:
Mam zasady
na odpady!
Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,
nim wyrzucę, segreguję to! X2
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Opracowała A. Łoginow

