Moja ojczyzna
6 V – 10 V 2019r
Cele:














Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flaga, hymn i godło
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
Utrwalanie swojego imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania
Zapoznawanie dzieci z piosenkami w języku polskim i angielskim, nauka wierszyków
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i odpowiadania na pytania
nauczyciela – wzbogacanie słownictwa czynnego
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych
Uczestniczenie w zabawach rytmicznych – wyrażanie siebie poprzez taniec, śpiew i grę
na instrumentach
Poznawanie literatury dziecięcej– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych - wykonywanie prac
plastycznych różnymi technikami
Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie – nauka współdziałania w
mniejszych i większych grupach, przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie
Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących w przyrodzie
wiosną - wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród)
Rozwijanie umiejętności liczenia i rozumienia pojęć liczbowych

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/11/polskie-symbole-narodowe-do-druku-1000x620.jpg

Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka
Kto ty jesteś?
— Polak mały.
Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze
A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę…
https://szczecin.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/87/87-74691.jpg

Warszawskie Dzieci
Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud.
Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!
Od piły, dłuta, młota, kielni –
Stolico, synów swoich sław,
Że stoją wraz przy Tobie wierni,
Na straży Twych żelaznych praw.
Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój…

„Moja miejscowość, mój region”
13 V 2019r - 17 V 2019r
Cele:
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
- podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
Piosenka „Jesteśmy Polka i Niezwykłe lekcje Polakiem” Rytmiki
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
I. 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...
II. 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...
III. 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...

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Święto rodziców
20 V – 24 V 2019r
Cele:
















Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
Wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
Nauka piosenek i wierszy dla mamy i taty
Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących wiosną –
rozbudzanie zainteresowania roślinnością, zachęcanie do aktywnego odpoczynku na
łonie natury
Słuchanie odgłosów przyrody, określanie i nazywanie dzieci zwierząt
Słuchanie krótkich opowiadań polskich autorów – rozwijanie umiejętności
wypowiadana się na określony temat
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych - wykonywanie prac
plastycznych różnymi technikami
Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie
Przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie i komunikowania się z innymi
Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród)
Utrwalanie podstawowych kolorów
Liczenie i porównywanie zbiorów, używanie określeń mniej/więcej - kształtowanie
myślenia matematycznego
Kształtowanie orientacji w schemacie swojego ciała, określanie kierunków

https://www.pcprpuck.pl/images/rodzina.jpg

Kropelka – Arka Noego
Kiedy byłam jak kropelka, czułam serca Twego bicie
I widziałam jak jest wielka, miłość, która daje życie..
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kiedy byłam jak kwiatuszek, mama głośno powiedziała
Słów rozwinął się kłębuszek, które bardzo pokochała
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kiedy będę taka duża, jak przytulę mamo Ciebie
I zawołam 'żadna burza, nie oddali nas od siebie!'
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.

https://st.depositphotos.com/1827409/2857/v/950/depositphotos_28574919-stock-illustration-kids-drawing-boy-and-girl.jpg

„Łąka w maju”
27 V 2019r - 31 V 2019r
Cele:
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę,
zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
- rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
„Po łące biega lato” B. Lewandowska
I. Po łące biega lato,
Uwija się jak bąk.
"Dzień dobry" mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.
Ref. Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.
II. Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!
Ref. Kto chce się z latem spotkać...
III. Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi.
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.
Ref. Kto chce się z latem spotkać...

https://na-pulpit.com/aka-gory-stokrotki
Opracowały A. Iwan i A. Wojewódzka-Jakubiak

