Termin realizacji: 1-8.06.2018

Dzień Dziecka
W tym tygodniu porozmawiamy o tym, czym jest przyjaźń.
Jak ważne jest to, aby szanować innych, bez względu na
wygląd czy miejsce (kraj) z jakiego pochodzi.
Wyruszymy w podróż, podczas której poznamy
kontynenty oraz ich mieszkańców. Zobaczymy jak żyją
dzieci z różnych stron świata.
Porozmawiamy o prawach dziecka.
Spróbujemy wykonać kukiełkę wykorzystując różne
materiały plastyczne.

Dzieci z całego świata

Różne są dzieci. Ale czy wy wiecie,
ile naprawdę jest dzieci na świecie?
Jak żyją? O czym marzą wieczorami?
Rysują czy też bawią się klockami?
Liu z Chin codziennie chodzi dość daleko
do szkoły, która stoi gdzieś nad rzeką.
I wieczorami nie ukrywa marzeń,
żeby w przyszłości być wiejskim lekarzem.
Tumbo z Afryki mieszka z rodzicami.
Dobrze się uczy w szkole pod palmami.
Jest jeszcze mały i umie niewiele,
lecz bardzo chciałby być nauczycielem.
Joasia z Mławy pływa doskonale.
Pragnie w przyszłości zdobywać medale.
Johnny z Londynu ćwiczy w szkolnym klubie
i strzela gole najlepiej, jak umie.
Różne są dzieci. Różne domy mają.
Różnym językiem z sobą rozmawiają.
Lecz gdyby w naszym kraju się zjawiły,
prędko by z nami się zaprzyjaźniły.
Marta Berowska

Termin realizacji: 11-15.06.2018

Takie same i inne
W tym tygodniu utrwalimy sobie figury geometryczne.
Będziemy klasyfikować je według rodzaju, koloru i
wielkości. Figury znajdą się w ciekawym miejscu,
ponieważ mieszkają z cyframi w tajemniczych ogrodach
Willy’ego.
Nauczymy się piosenki pt. Hymn Dzieci, podczas której
spróbujemy akompaniować przy refrenie na
grzechotkach.
Na koniec wykonamy piękne letnie obrazy na dużych
kartonach przy muzyce poważnej.

Termin realizacji: 18-22.06.2018

Kolory lata
W tym tygodniu będziemy obserwować gdzie i jak
wieje wiatr. Zastanowimy się kiedy
wiatr może być przydatny
człowiekowi, a kiedy nawet
niebezpieczny.
Wykonamy latawiec i spróbujemy
puścić go w ogrodzie
przedszkolnym.
Pobawimy się również w grupowanie
elementów po cztery i po pięć. Nazywanie i
rozpoznawanie figur geometrycznych. Szeregowanie
figur ze względu na ich typ. Układanie kolejno
szlaczka złożonego z figur. Przeliczanie po trzy i po
pięć.
Już niedługo zakończenie roku przedszkolnego.

Lato

Latawiec

Biega lato po lesie,

Porwał wiatr latawiec,

biega lato po łące.

unosi go wysoko.

Tańczy z wiatrem na
polach,

Latawiec uśmiecha się do
nas

wącha kwiaty pachnące.

i leci hen ku obłokom.

Kąpie się z nami w morzu,

Bawi się z wiatrem
psotnikiem,

kąpie się z nami w jeziorze.
Częstuje źródlaną wodą,
w berka z nim zagrać
możesz.
Zaprasza na górskie
wyprawy,
w pachnącym nocuje
sianie.
Zobaczy jak słońce
wschodzi
i z nami zje śniadanie.
Bożena Forma

na niebie zatacza koła,
spogląda na niego ciekawie
dzieci gromadka wesoła.
Bożena Forma

Termin realizacji: 25-29.06.2018

Jedziemynawakacje
Jedziemy na wakacje - już niedługo każdy z nas
będzie mógł tak powiedzieć.
Ale brakuje pomysłów gdzie w tym
roku się wybrać. Dlatego też
obejrzymy prezentację
multimedialną, w której to
zapoznamy się z ilustracjami
przedstawiającymi miejsca, w które
można pojechać na wakacje: góry, Mazury, morze.
Poszukamy na mapie najbardziej popularnych
turystycznie miejsc w
Polsce. Letnia pogoda
sprawia, że najchętniej
bawimy się na ogrodzie.

Kto najszybszy? Kto najważniejszy?

W pokoju na półce między zabawkami
rozpycha się wielki samolot skrzydłami.
– Ja jestem najszybszy, ja latam po niebie!
Dlatego najwięcej miejsca chcę dla siebie!
Odezwał się z kąta mały samochodzik:
– O co jest ta sprzeczka? Czy ci o to chodzi,
że latasz w powietrzu? My jeździmy drogą,
tam, gdzie samoloty dolecieć nie mogą!
– Ja także dość szybko mknę z pasażerami –
powiedział autobus i mrugnął światłami.
A statek zatrąbił: – Co mi tam przestworza,
gdy ja oceany przemierzam i morza!
Pociąg użył gwizdka: – No cóż, jestem stary,
jeżdżę wolno, ale mam najwięcej pary.
Moich pięć wagonów rzędem grzecznie stoi.
Weźcie dobry przykład z tych wagonów moich.
Marta Berowska

Opracowała J. Warzecha

