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Temat kompleksowy: Polska – mój dom (30.04 – 11.05.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
 nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji,
zabytków, miejsc
 poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim
regionem
 tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
 organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane
w przedszkolu i przyniesione z domu
 słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek,
obrzędów, tańców, gwary
 poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego,
np. jego powstania
 podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: ﬂagi, godła, hymnu

https://1.bp.blogspot.com/-s--Go9WcyUA/VyWZlrIgOmI/AAAAAAAAMIM/zZ8fq6qPuE9LZhmU983vysSDLiPkrPYQCKgB/s640/obrazek-duzy-254-page-001.jpg

Jestem Polakiem
sł. i muz. Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko
1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
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Temat kompleksowy: Muzyka jest wszędzie (14 – 18.05.2018)
W tym tygodniu będziemy:






śpiewać piosenki.
wykonywać instrumenty perkusyjne z różnych materiałów oraz wykonywać akompaniament do
piosenek
rozwijać umiejętności szeregowania i klasyfikowania
rozpoznawać różnorodne
rozwijać sprawność manualną i poczucia rytmu

http://przedszkole-belzyce.pl/wp-content/uploads/2016/04/dzieci-muzyka.jpg

Skaczące nutki
sł. D. Gellneri muz. B. Kolago

Do przedszkola wpadły nutki
wszystkie miały czarne butki
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy
do, re, mi, nutki trzy.
Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie
i biegały i skakały po klawiszach
czarno - białych.
Ta wysoko, tamta nisko....
Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
Ta wysoko, tamta nisko...

http://www.e-gify.pl/gify/praca/muzyk/muzyk77_(www.e-gify.pl).gif

Deszczowy koncert
K. Datkun-Czerniak
Kiedy deszcz pada i pada, szu, szu, sza.
a ja w domu jestem sama, O parapet stukają kropelki,
to słyszę koncert deszczowy. bo deszcz pada niewielki.
Kropla kroplę goni i o szybę dzwoni: Grają krople wesoło –
plum, plum, pla. na liściach też,
W rynnie woda gra: wszędzie tam, gdzie pada deszcz
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Temat kompleksowy: Święto rodziców (21 – 25.05.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
 podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
(wygląd, charakter)
 określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych
członków rodziny
 przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa
z przybyłymi gośćmi

http://www.gify.net/data/media/1181/rodzina-ruchomy-obrazek-0020.gif

Święto naszej mamy
sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Dziś, gdy święto naszej mamy,
stańmy wszyscy w kole,
zaśpiewajmy głośno, pięknie,
na całe przedszkole.
Ref: Niech nam żyją, niech nam żyją
ukochane mamy.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
życzenia składamy.
2. Już będziemy zawsze grzeczni,
mili, uśmiechnięci,
więc serduszka swe składamy
z kwiatami w prezencie.
Ref: Niech nam żyją.......
3. Ustawimy się równiutko,
zatańczymy w koło.
Mama z nami dziś zanuci
piosenkę wesołą.
Ref: Niech nam żyją.......
http://www.przedszkole-skakanka.pl/userfiles/image/mama-i-tata.jpg

Mama i Tata
J. Koczanowska
Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, 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 wybaczcie.
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Temat kompleksowy: Łąka i jej mieszkańcy (28.05 – 01.06.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt – określenie znaczenia
barwy ochronnej w życiu zwierząt
 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich
liczenie.
 rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem
palców lub innych zbiorów zastępczych

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj63tjc8NXaAhXIYVAKH
U0mB2UQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.aleksandra.nl%2Flaka.htm&psig=AOvVaw06auIc0FWbikWRiu_jekm&ust=1524761259181076

Konik polny
(sł. Z. Holska-Albekier i muz. F. Rybicki
Ja, zielony mały konik,
po zielonej łące gonię.
Hop, hop, hop, hop,
hop, hop, hop!
To ja, konik, ćwiczę skoki,
hen, wysoko, pod obłoki.
Hop, hop, hop, hop,
hop, hop, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!
Polny konik, mały grajek,
dziś zielony koncert daje.
Cyk, cyk, cyk, cyk.
cyk, cyk, cyk, cyk....
Stroi skrzypki, gra cichutko,
w trawie dzwoni dźwięczną nutką.
Cyk, cyk, cyk, cyk.
cyk, cyk, cyk, cyk....
Hopla, hop! Hopla, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!

http://www.gify.net/data/media/1765/konik-polny-i-swierszcz-ruchomy-obrazek-0024.jpg

