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Temat kompleksowy: Dziecięce przyjaźnie
(04-08.06.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
• nazywanie ludzi różnych ras; określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w
jakich żyją;
• poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie);
• zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych stron świata;
• dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Piosenka „Święto dzieci”
(sł. i muz. B. Forma)
I. 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.
II. Wszyscy śmieją się od rana,
każda buzia roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
każde serce się raduje.
Ref.: Weźmy się za ręce...
https://pixers.pl/naklejka-na-stolik-lack/dzieci-swiata-20040511

Wiersz J. Koczanowskiej, pt. „Przyjaciel”
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.
https://krokdozdrowia.com/przyjaciel-cale-zycie-7-cech/
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Temat kompleksowy: Na naszym podwórku
(11-15.06.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
•

poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (bawienie się w miejscach niedozwolonych,
rozmawianie z obcymi, jedzenie nieznanych roślin, zbliżanie się do nieznanych zwierząt;

•

bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

•

przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych.

Wiersz J. Koczanowskiej, pt.” Podwórko”
Na naszym podwórku wspaniała zabawa,
jest ławka, huśtawka i zielona trawa.
Tutaj się bawimy, zapraszamy gości,
bo wspólna zabawa to mnóstwo radości.
Jest piasek, łopatka i wiele foremek,
są piłki, skakanki, czerwony rowerek.
http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/58895

Piosenka pt. „Podajmy sobie ręce”

(sł. D. Gellner , muz. K. Kwiatkowska)
I.
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.
II.
Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka.
Ref.: Podajmy sobie ręce..

.https://www.maluchity.pl/pl/products/view/2468-mag018_fioletowa_wrozka
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Temat kompleksowy: Idziemy do księgarni
(18-22.06.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
• kształtowanie zainteresowań czytelniczych;
• dostrzeganie znaczenia książek w życiu człowieka (rozwijają wyobraźnię, są źródłem wiedzy,
przenoszą w świat magii i fantazji);
• czytanie ulubionych książek, przyniesionych przez dzieci;

Wiersz M. Próchniewicz, pt. „Warto czytać”
Warto czasem książki czytać,
bo to bardzo ważna sprawa.
Książka to dobry przyjaciel
nią super jest zabawa.
Książki czyta moja mama,
tata, babcia oraz dziadek.
Więc bycie książkowym molem,
na pewno nie przypadek.
już jedną przeczytałam,
na dobre mnie wciągnęła!
Chęć do wiedzy zdobywania
serce, duszę ogarnęła.
Teraz czytam nałogowo,
wciąż jeszcze jest mi mało.
sądziłam że to będzie
się tak bardzo podobało.
Lubię książki przygodowe,
historyczne, naukowe
Znane bardzo poematy

iz

to
Jak
to

i
Nie

http://piosenkajestdobranawszystko87.blogspot.com/2015/08/pytania-dla-miosnikow-ksiazek.html

lub wierszyki kolorowe.
Książka spełnia nasze wizje,
o których marzymy skrycie.
Z dobrą książką mówię szczerze,
łatwiej idzie się przez życie.
Więc zachęcam do czytania
moi przyjaciele mili,
Byście moc ciekawych rzeczy
dzięki książkom swym odkryli.
Ja choć jestem jeszcze mała.
przysięgam przy tacie, mamie
Pasją moją jest czytanie
niech tak zawsze już zostanie!

Piosenka pt. „Bajkowe bajanie”
Ref.: Idzie bajka na paluszkach,
skrzypią jej sandałki.
Będzie bajać, opowiadać koszałki-opałki.
Skrzypu, skrzyp, baju, baj
Koszałki-opałki (x2)
I.

O złotej kuli w studni schowanej,
O żabim królu zaczarowanym,
O dziwnej chatce na kurzej nóżce,
O królewiczu i wróżce.

Ref.:

Idzie...

II.

Jak zła macocha lustra pytała,
czy jest piękniejsza niż Śnieżka mała.
Kto odziedziczy złota koronę?
http://www.foxmarket.pl/pl/p/Klocki-konstrukcyjne-CHATKA-BABY-JAGI-do-malowania/7440

Kto ma Kopciuszka za żonę?
Ref.:

Idzie...
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Temat kompleksowy: Nadszedł czas wakacji
(25-29.06.2018)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybra
nych środowiskach (np.: lesie, na łące).
•

przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu;

•

poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Wiersz H. Zielińskiej, pt. „Słońce”
Na sypkim piasku plaży leży słońce
I marzy:
Ach, jak dobrze być słońcem!
Tylko trochę gorąco!
Żar taki bucha ze mnie . . .
w cieniu byłoby przyjemniej!
W cieniu, albo na wietrze. . .
Upał, aż drga powietrze.
Gdzie by się trochę ochłodzić?
I znużone, czerwone skryło się w morskiej wodzie.

https://pl.depositphotos.com/2261004/stock-illustration-sun-with-sunglasses.html

Piosenka, pt. „Wesołe wakacje”
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło)
I.

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.

II.

W dole rzeka się wije błękitna,
wytaczając do morza swój szlak,
już na dobre zaczęło się lato
i z radości rozśpiewał się ptak.

Ref.:

Wesołe...

III.

Na wakacje pędzimy przed siebie,
swoim szumem pozdrawia nas wiatr,
gdzieś za nami zostały równiny
i witają nas już szczyty Tatr.

Ref.:

Wesołe.

.http://www.przedszkole.iskrzyczyn.pl/wakacje-wakacje-to-wesoly-czas,68.html

