ZADANIA NA MAJ
DLA GRUPY IV
Tematy
Kompleksowe

1. ,, Moja miejscowość, mój region”
Termin realizacji: 04.05.2021 – 07.05.2021 r.
2. ,, Moja ojczyzna”
Termin realizacji: 10.05.2021 – 14.05.2021 r.
3. ,, Łąka w maju”
Termin realizacji: 17.05.2021 – 21.05.2021 r.
4. ,, Święto rodziców”
Termin realizacji: 24.05.2021 – 28.05.2021 r.

https://media.istockphoto.com/photos/beautiful-natural-background-with-birds-sparrows-sit-on-a-wooden-in-pictureid1143505300?k=6&m=1143505300&s=612x612&w=0&h=C4ayRT9-236GjXvTf4FK-Iw0DXojXefe-4cRZutLS3M=

Temat kompleksowy nr.1
1. ,, Moja miejscowość, mój region”
Termin realizacji: 04.05.2021 – 07.05.2021 r.

Zadania dydaktyczne:













Poznamy zalety życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach.
Nabędziemy umiejętność skupiania uwagi na przekazie literackim.
Rozwiniemy ogólną sprawność fizyczną.
Zapoznamy się z historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu.
Rozwiniemy umiejętność słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy.
Wykorzystamy naturalne efekty perkusyjne podczas śpiewu.
Utrwalimy brzmienie i sposób wydobywania dźwięków z instrumentów.
Rozwiniemy umiejętność ważenia, porównywania masy różnych przedmiotów.
Utrwalimy wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości.
Rozwiniemy kompetencje matematyczne, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
Będziemy kształtować wyobraźnię oraz rozwijać sprawność manualną.
Posłuchamy wiersza I. R. Salach „ Dom”.
I. R. Salach
„ Dom”
Wiele wiosek, wiele miast
rozrzuconych w Polsce jest.
Takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie,
czy też domem twoim wioska,
wszyscy dobrze o tym wiedzą,
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha
zamieszkania swego miejsce:
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice – te najmniejsze.
Marzę, aby kraj swój poznać
od Bałtyku aż do Tatr,
a gdy zwiedzę Polskę całą,
to do domu wrócę.

Temat kompleksowy nr 2.
2. ,, Moja ojczyzna”
Termin realizacji: 10.05.2021 – 14.05.2021 r.

Zadania dydaktyczne:















Utrwalimy znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu.
Poznamy tradycję związaną z obchodzeniem świąt państwowych.
Będziemy stosować różne techniki plastyczne.
Zapoznamy się z herbem Warszawy.
Poznamy ważne miejsca znajdujące się w Warszawie.
Rozwiniemy sprawność ruchową.
Rozwiniemy sprawność rachunkową.
Poznamy zabudowę charakterystyczną dla miasta.
Dowiemy się wiedzy o świecie.
Zapoznamy się z pojęciem Unia Europejska.
Zapoznamy się z symbolami Unii Europejskiej.
Utrwalimy wiadomości na temat polskich symboli narodowych.
Poznamy nową technikę plastyczną – malowanie na podkładzie z kaszy jęczmiennej.
Posłuchamy piosenki J. Kucharczyk „ Jestem Polakiem”.

J. Kucharczyk
„ Jestem Polakiem”
1. Ja jestem Polką, a ty Polakiem.
Polska jest naszą ojczyzną.
Kraj taki piękny, Od Tatr aż po Bałtyk,
nad Wisłą – rzeką błękitną.
Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,
a Polska leży w Europie,
więc obok flagi biało – czerwonej
flaga niebieska w gwiazdki złote.
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
wspólnocie przyjacielskich krajów,
gdzie wszyscy sobie pomagają,
zawsze wzajemnie się wspierają.
2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.
Jak żyje się we wspólnocie?
W zgodzie, jedności – na pewno bezpiecznej,
i lepiej, łatwiej, owocniej.

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,
a Polska leży w Europie,
więc obok flagi biało – czerwonej
flaga niebieska w gwiazdki złote.
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
wspólnocie przyjacielskich krajów,
gdzie wszyscy sobie pomagają,
zawsze wzajemnie się wspierają.
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Temat kompleksowy nr 3.

3. ,, Łąka w maju”
Termin realizacji: 17.05.2021 – 21.05.2021 r.

Zadania dydaktyczna:











Poznamy kwiaty, zioła i zwierzęta – mieszkańców łąki.
Poznamy ogólną budowę kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego.
Poznamy i nazwiemy rośliny występujące na łące.
Rozwiniemy sprawność fizyczną.
Rozwiniemy umiejętność dostrzegania symetrii w przyrodzie.
Utrwalimy pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki.
Utrwalimy wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
Rozwiniemy sprawności rachunkowe.
Będziemy rozwijać orientację przestrzenną.
Wzbogacimy wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla
wiosny.
 Utrwalimy nazwy wybranych roślin zielnych.
 Będziemy tworzyć kompozycję przestrzenną.
 Posłuchamy wiersza B. Formy „ Łąka”.

B. Forma
„ Łąka”
Powiał letni wietrzyk,
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
pięknego motyla.
Na łące tej chciałabym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym,
barwnym motylem.

Temat kompleksowy nr 4.
4. ,, Święto rodziców”
Termin realizacji: 24.05.2021 – 28.05.2021 r.

Zadania dydaktyczne:
 Dowiemy się jaką ważną rolę odgrywają rodzice w życiu dziecka, wzbogacimy informację
na temat ich świąt.
 Poćwiczymy pamięć poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza.
 Rozwiniemy umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.
 Rozwiniemy umiejętności manualne oraz pamięć poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na
rysunku.
 Zapoznamy się z rolą matki w rodzinie.
 Rozwiniemy spostrzegawczość słuchową i sprawność rachunkową.
 Rozwiniemy sprawność ruchową.
 Dowiemy się o roli ojca w rodzinie, będziemy kształtować uczucia przywiązania do
swojego ojca.
 Wzbogacimy słownictwo o określenia związane z wyglądem postaci.
 Będziemy wyrabiać poczucie rytmu i koncentracje uwagi.
 Dowiemy się o konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.
 Wzmocnimy i zacieśnimy więzi emocjonalne ze swoimi rodzicami.
 Nabędziemy odwagę w prezentowaniu innym swoich umiejętności.
 Posłuchamy wiersza A. Widzowskiej „ Dla mamy i taty”.

A. Widzowska
„ Dla mamy i taty”
Z okazji święta Taty i Mamy
dziś uroczyście wam obiecamy:
codziennie sprzątać swoje zabawki,
nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,
od mamy nigdzie się nie oddalać,
groźnych zapałek szust! nie zapalać.
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,
bo wtedy boli nas brzuszek.
Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,
to go nie zerwie żaden przedszkolak!
Będziemy grzeczni i przyrzekamy
słuchać uważnie taty i mamy.
Wyszorujemy ząbki starannie
i nie będziemy wariować w wannie.
Mama nas uczy drogowych znaków,
tata trenuje małych pływaków.
Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi
ani do wody w morzu nie wchodzi!

Od taty wiemy dużo o świecie:
że trzeba czapkę zakładać w lecie,
że się obcego pieska nie głaszcze,
bo czasem groźnie otwiera paszczę.
I na kontakty uważać mamy,
więc się od prądu z dala trzymamy!
Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,
rano buziaczkiem budzicie dzieci,
a choć psocimy czasem troszeczkę,
to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.
Bo z rodzicami jest zawsze lato,
kochana Mamo, kochamy Tato!
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