„Moja miejscowość, mój region”
4 V 2020r - 8 V 2020r
Treści programowe:
- określanie miejsca zamieszkania - miasto, wieś
- zwrócenie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania
- poznanie cech charakterwewefweystycznych dla wsi i dla miasta
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu

Piosenka Tu mieszkam sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski
I. To jest moje miasto, zna historii wiele.
Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.
Ref.: Kocham moje miasto,
miasteczko czy wieś.
Legendami swymi słynie.
Czy je poznać chcesz?
II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję
moich sławnych przodków piękne obyczaje.
Ref.: Kocham moje miasto…
III. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,
będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.
Ref.: Kocham moje miasto...

https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejszemiasta/sxr6268

„Moja ojczyzna”
11 V 2020r - 15 V 2020r
Treści programowe:
- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
- poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego
powstania
- poznawanie ważniejszych regionów Polski, 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
- nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz
większych miast Polski
- poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
- interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju
- poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja
Kopernika itd., oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np.: Zamku Królewskiego w
Warszawie

Wiersz I. Fabiszewskiej Moja Ojczyzna
Kocham moją ojczyznę,
bo jestem Polakiem.
Kocham Orła Białego,
bo jest Polski znakiem.
Kocham barwy ojczyste:
te biało-czerwone.
Kocham góry i niziny,
każdą Polski stronę.

https://www.zwiazek-strzelecki.pl/nowe-barwy-narodowe-na-stulecie-niepodleglosci/

„Łąka w maju”
18 V 2020r - 22 V 2020r
Treści programowe:
- rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
- poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki
- zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju
- utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące
- wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych, wzbogacanie wiedzy
na temat wybranych środowisk przyrodniczych
Wiersz Grażyny Lech Kwiaty na łące
Dywan z kwiatów, ziół i traw.
Są w nim jaskry, maki, szczaw.
Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.
Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna, kolorowa łąka.

https://galeria.swiatkwiatow.pl/zdjecie/majowa-laka-,43512,2158.html

„Święto rodziców”
25 V 2020r - 29 V 2020r
Treści programowe:
- 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
- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych
Piosenka pt „Dla ciebie, mamo”
I. Dla ciebie kwiaty kwitną na łące,
dla ciebie wieje ciepły wiatr,
dla ciebie niebo jest tak błękitne,
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la, la, la, la…
II. Dla ciebie świeci złociste słońce,
dla ciebie gwiazdy nocą lśnią,
dla ciebie ptaki śpiewają wiosną,
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la...

http://sp275.waw.pl/2012/04/festyn-rodzinny/family/
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