Grupa IV „Jagódki”
Zadania na Maj:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Moja ojczyzna
2. Moja miejscowość, mój
region
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców

1. Moja ojczyzna
(02-06.05.2022)

http://barwna.mbp.org.pl/polska-w-samo-poludnie

Treści programowe:
- Poznawanie swojej miejscowości
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii,
ważniejszych instytucji, zabytków
- Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- poznawanie ważniejszych regionów naszego kraju,
znajdujących się tam bogactw naturalnych
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych:
flagi, godła, hymnu - poznawanie poprzez literaturę
pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i
ważniejszych miejsc.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO
SŁOWA: Józef Wybicki
Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakanySłuchaj jeno, pono na si Biją w ta rabany.
Mars z, ma rs z, Dąbro wski...

2. Moja miejscowość, mój
region
(09-13.04.2022)

https://allegro.pl/obrazek-dla-dziecka-60x40-miasto-z-samochodami-i7734358333.html

Treści programowe:
- rozwijanie mowy
- poznanie zabytków Warszawy
- utrwalenie położenia Warszawy na mapie Polski i Europy

-

utrwalenie pojęć stolica, herb
wskazywanie różnic między miastem a wsią
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
rozwijanie umiejętności klasyfikowania
rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności obserwowania.

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.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

3. Łąka w maju
(16-20.05.2022)

https://www.maluchity.pl/pl/kw003-kolorowa-laka

Cele główne:
- rozwijanie mowy
- dostrzeganie piękna majowej przyrody
- rozwijanie zainteresowania przyrodą
- poznawanie przedstawicieli zwierząt i roślin żyjących na łące
- poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
- poznanie budowy biedronki
- określanie tempa poruszania się zwierząt

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnej
Mała biedroneczka (sł. i muz. K. Bożek-Gowik).

I. Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.
„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba,
przynieś mi kawałek chleba.

II. Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.
„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.

Ref.: Biedroneczko, leć…

4. Święto rodziców
(23-27.05.2022)

https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240562,52,komunikat,konkurs_ofert_po_pierwsze_rodzina.html

Cele główne:
- uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
- zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka
- zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu
- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
- rozwijanie mowy i pamięci
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- określanie i porównywanie wzrostu dzieci
- rozwijanie słuchu fonematycznego
Moja wesoła rodzinka
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Mama, tata, siostra, brat

I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

Rodzinne zabawy
matematyczne:

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346

POMIAR DŁUGOŚCI I PŁYNÓW - wprowadzenie dziecka w
sens pomiaru należy zacząć do tego, co najbliższe: od własnego ciała. Dobrze
jest pomóc dziecku rozdzielić to, co jest od niego większe (wyższe) od tego, co
jest mniejsze (niższe). Po doświadczeniach z mierzeniem siebie można pójść
krok dalej - pomiar długości przedmiotów przy pomocy stóp (mierzenie za
pomocą tzw. tip topów), dłoni, łokci z czasem podjęliśmy próby mierzenia
przedmiotów za pomocą innych przedmiotów (przy pomocy klocków).
Zapoznając dzieci z pojęciem pojemności naczyń należy umożliwić im
samodzielne eksperymentowanie, porównywanie, ocenianie pojemności –
najpierw "na oko", a potem przez przelewanie płynów lub przesypywanie ciał
sypkich za pomocą zestawu pojemników (najlepiej przeźroczystych) o różnych
wielkościach i kształtach. Bardzo ważna jest przy tym rozmowa. Skierowanie
uwagi dzieci we właściwe miejsce, skłanianie do namysłu, porównanie i
wyprowadzenie wniosku.
PRZYKŁADY ZABAW:

Pomiar

czasu.

Rodzić przygotowuje pierścień z szarego papieru oraz kilka białych i

granatowychkółek. Dowiemy się jak to jest z dniem i nocą. Słoneczko wstało,
zaczyna się dzień (kładzie białe koło na pierścieniu)- Gdy zachodzi, dzień się
kończy. Jest coraz ciemniej , zaczyna się noc (kładzie granatowe koło za
białym)…Rodzic powtarza te kwestie, a następnie mówi, by dziecko
dokończyło zadanie. Gdy dziecko ułoży w odpowiedniej kolejności koła,
odczytuje zapis: DZIEŃ- NOC- DZIEŃ- NOC……. Podobnie możemy
wykonać zadanie ucząc dzieci dni tygodnia czy też miesięcy zastępując je
innymi kształtami kartoników.
Mierzenie

krokami, stopa za stopą, łokciami, palcami.

Ciekawe jaka jest odległość od tego miejsca do tego drzewa

(wskazanie drzewa).Zmierzę krokami a ty licz głośno moje kroki. Teraz ty
zmierz tą odległość swoimi krokami, a ja je policzę. Skąd różnica w pomiarze?
Zmierzymy długość stołu. Nie zrobię tego za pomocą kroków, ani

stopa za stopą tylko pokaże Ci inny sposób: tak się mierzy łokciem (przesuwa
łokieć do krawędzi stołu, wyrównuje, odmierza do końca palców i w to miejsce
ponownie przykłada łokieć)=Odmierzyłem dwa łokcie i został jeszcze kawałek.
A teraz zmierzę stół dłonią….zmierzę go palcami….
Dzięki tym pomiarom wiem jaka jest długość stołu: dwa łokcie, trzy dłonie i
trzy palce. Następnie w/wykonane czynności pomiarowe wykonuje dziecko.
Porównywanie długości dwóch sznurków;
Podobieństwa narzędzi do mierzenia długości- miarka krawiecka,

miarka stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna.
Pomiar

wody w butelce.

Dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody.

Wlewamy wodę do butelek. Jedna stoi pionowo, drugą układamy w poziomie.
Obserwowanie i wyciąganie wniosków.
Kilka butelek takiej samej pojemności, do których wlewamy różne

ilości wody. W których butelkach jest więcej wody, a w których najmniej?
Ile kubków wody mieści się w butelce?

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

