W maju
u żabek

Moja Ojczyzna 4-7.05.2021r

http://przedszkole187.zs-p1.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci-2/

Cele:
 Nauczymy się rozpoznawać symbole narodowe flagę, godło oraz hymn
 Poznamy kontury Kraju, nauczymy się korzystać z mapy, poznamy kolory
i ich znaczenie pokazowe w legendzie
 Wykonamy pracę plastyczną, wykleimy kontury Polski z zachowaniem
odpowiedniej kolorystyki
 Poznamy herby i atrakcje Polskich miast
 Poznamy kraje sąsiadujące z Polską i nauczymy się ich nazw
 Dowiemy się co to takiego Unia Europejska oraz jakie są jej symbole
 Nauczymy się wierszyków i piosenek
 Przypomnimy sobie jakie Święta Narodowe obchodzimy w maju
 Stworzymy w naszej Sali kącik patriotyczny

Czesław Janczarski
Barwy Ojczyste

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

https://sppsary.pl/?p=1698
Opracowała: Paulina Białobrzeska

Łąka w maju 10-14.05.2021r

https://zielenwkrakowie.wordpress.com/

Cele:






Dowiemy się po co kwiatom kolor i zapach
Dowiemy się czy można zmienić kolor kwiatka
Będziemy rozmawiać o mieszkańcach łąki
Utrwalimy znajomość liczb i znaków matematycznych
Będziemy utrwalać wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w
życiu zwierząt
 Poznamy piosenkę „Karuzela na łące”
 Będziemy inscenizować ruchem fragment tekstu „Majowa łąka”
 Wykonamy grupową pracę plastyczną „Majowa łąka” z brystolu, farb i
stempli z ziemniaka

Karuzela na łące (sł. i muz. K. Gowik)

http://przedszkole.zelandia.pl/2020/05/13/gdzie-sie-podzialy-nasze-kropeczki-zadania-dla-5-6-latkow/

1. Dzień radosny dziś na łące,
mocno i gorąco świeci majowe słońce.
Dobry humor się udziela,
przyjechała karuzela, będzie wielki bal!
Ref.: Na majowej łące karuzela

a motylek wraz z rodzinką wysoko
fruwa.
Pszczoła miód rozdaje wszystkim,
pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie
jest!
Ref.: Na majowej łące…

dla biedronki, osy i dla trzmiela.
I mrówka jedzie z chrząszczem,
i żaba, i chrabąszcze,
i konik polny wskoczył,
i żuczek się przytoczył.
A karuzela wiruje w koło,
muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!
Ref.: Biedroneczko, leć...
2. Kwiaty cieszą się z pogody
i sukienki zakładają – to pokaz mody!
Maki, chabry, fiołki, dzwonki.
Na nich muszki i biedronki uśmiech w
koło ślą!
Ref.: Na majowej łące…
3. Pająk nad porządkiem czuwa,

Opracowała: Joanna Trzaska

Święto rodziców
17.05 – 21.05.2021r.

https://wgadule.pl/family-day-czyli-dzien-rodziny-z-jezykiem-angielskim-pdf-wideo/

Cele:


Udoskonalimy naszą pamięć wzrokową, opiszemy wygląd rodziców i
członków rodziny






Namalujemy pastelami portret rodziców



Nauczymy się wierszyków i piosenek

Stworzymy wyjątkowe prezenty z okazji święta mamy i taty
Nauczymy się piosenki M jak Mama T jak Tata
Pobawimy się w Ogrodach Liczbowych tworząc zbiory równoliczne i
nierównoliczne

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 zawsze 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, kochany Tato!

http://spborkowo.pomorskie.pl/nowa/index.php/item/1273-2015-05-dzien-mamy-i-taty

Opracowała: Paulina Białobrzeska

Projekt badawczy „Owoce”
24.05 – 28.05.2021r.

https://www.elle.pl/sport/artykul/najzdrowsze-owoce-ktore-powinnismy-wlaczyc-do-naszej-diety

Cele:







Poznamy owoce i warzywa występujące jesienią
Nauczymy się piosenki B. Forma ”Owoce i warzywa”
Będziemy opisywać wygląd wybranych owoców i warzyw
Będziemy się bawić w ogrodach liczbowych Will’ego
Wykonamy pracę plastyczną „Jesienne owoce”
Będziemy rozwijać zmysł smaku i węchu poprzez wykonanie sałatki
owocowej

Pac, gruszka do fartuszka
muzyka: A. Szaliński
słowa: S. Karaszewski

https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/gruszki-jakie-maja-wlasciwosci-jak-mozna-wykorzystac-ich-wartosci-odzywcze-aa-4TeJ-42uY-EwVJ.html

I Pod owocami zgina się grusza,
wiatr konarami gruszy porusza!

Ref.: Pac, gruszka ,
pac, gruszka,
hop, do fartuszka.
II Spadają gruszki od soku miękkie,
nad gruszą krążą osa i szerszeń!
Ref.: Pac, gruszka…
III Ja choć nie jestem szerszeniem, osą
tez lubię gruszki pachnące rosą!
Ref.:Pac, gruszka…
IV Stanę pod gruszą i w mój fartuszek
dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!
Ref.:Pac, gruszka…
Opracowała: Joanna Trzaska

Propozycja zabawy matematycznej do wykorzystania w domu

Prostokąt

Potrzebne materiały: kostka do gry, kartka i ołówek dla każdego gracza.

Przebieg gry:

Każdy z graczy rysuje na swojej kartce prostokąt i dzieli go na sześć części. Jeśli dzieci
nie potrafią rodzice mogą zrobić to za nie.
Gracze rzucają kolejno kostką. W jednej z części prostokąta gracz rysuje tyle kropek,
lub kresek ile wskazują oczka na kostce. Jeżeli wyrzuci liczbę, którą zdążył już wcześniej
wpisać, przekazuje kostkę sąsiadowi z prawej. Gdy jednak ten ma już tę liczbę w swoim
prostokącie, to następnemu. Wygrywa ten, kto jako pierwszy uzupełnił wszystkie części
prostokąta za pomocą sześciu różnych liczb.

Gra stanowi inspirację na podstawie:
https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2390/PM585--13--Gry-i-zabawy-w-edukacjimatematycznej-dzieci--Zadlo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

