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GRUPA VII
ŻABKI
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
MAJ 2018

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. POLSKA MÓJ DOM – 01.05-11.05.2018r.
2. MUZYKA JEST WSZĘDZIE- 14.05-18.05.2018r.
3. ŚWIĘTO RODZICÓW- 21.05-25.05.2018r.
4. ŁĄKA WIOSNĄ- 29.05-31.05.2018r.

https://www.google.pl/search?q=mapa+polski&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjFhfLp0OTaAhUG2SwKHeh_Aw4Q_AUICygC&biw=948&bih=422#imgrc=gDenwEOaQaskxM:&spf=1525183079099

1. POLSKA MÓJ DOM (01.05-11.05.2018)
 Zdobywanie wiedzy o Polsce
 Kształtowanie postawy patriotycznej
 Poznanie symboli narodowych oraz hymnu
 Rozwijanie umiejętności językowych
 Rozwijanie sprawności manualnych- wykonanie flagi
Polski
 Umuzykalnianie- pląsy i tańce w kole, wspólne śpiewanie
piosenek, m.in. ,,Jestem Polakiem” -J. Tomańska, M.
Totoszko, Tu mieszkam”- E. Jarząbek
 Rozwijanie umiejętności przeliczania – matematyczne
Ogrody Willy’ego
 Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni
oraz schemacie własnego ciała

https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Rzeczypospolitej_Polskiej

Jestem Polakiem
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Jesteśmy Polką i Polakiem…

J. Tomańska, M. Totoszko

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski

https://www.google.pl/search?q=nuty&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi48fjm1uTa
AhWoiKYKHfIBBy8Q_AUICigB&biw=948&bih=422#imgdii=FzaCwRlhvuszfM:&imgrc=20rCcAu_r4W8AM:&spf=1525184670666

2. MUZYKA JEST WSZĘDZIE (14.05-18.05.2018)
 Wdrażanie do udziału w zabawach muzycznorytmicznych przy piosenkach
 Poznanie instrumentów muzycznych
 Pląsy i tańce w kole
 Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych
 Wyklaskiwanie prostych rytmów
 Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania
liczebności zbiorów
 Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych
 Rozwijanie umiejętności językowych
 Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną

Piosenka
„Dźwięki” Sł. D. Zawadzka muz. S. A. Miś CSS
Ref.: Świat jest pełen dźwięków,
które grają w ciszy.
Cicho, cicho, cichuteńko,
zaraz je usłyszysz.
I. Bim-bam, biją dzwony,
tik-tak, zegar tyka,
stuk-puk, dzięcioł stuka.
Taka to muzyka.
II. Kap, kap, spada rosa,
plum, plum, deszczyk śpiewa,
fiu, fiu, gwiżdże wietrzyk,
skrzypią stare drzewa.
III. Klap, klap, klaszczą dłonie,
hop, hop, tańczą buty,
sypią się dokoła
czarodziejskie nuty

https://www.google.pl/search?q=instrumenty+muzyczne&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
Ewjw9OSR3eTaAhUJ1ywKHYr_AfIQ_AUICigB&biw=948&bih=422

https://www.google.pl/search?q=mama+i+tata&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfsc
uP3uTaAhXKjywKHVTHCRoQ_AUICigB&biw=948&bih=422

3. ŚWIĘTO RODZICÓW (21.05-25.05.2018)
 Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i
uczestniczenia w nim
 Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy
i spędzanie czasu
 Rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni
poprzez wykonanie prac plastycznych ,,Dla mamy i dla
taty”
 Umuzykalnianie poprzez wspólne tańce oraz śpiewanie
piosenek
 Wspomaganie rozwoju poczucia własnej wartości
 Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo
sobie i innym
 Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi dzieci
oraz odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadań
 Rozwijanie umiejętności liczenia - ,,Ogrody Willy’ego”
oraz ,,Dziecięca matematyka”

https://www.google.pl/search?q=mama+i+tata&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfscuP3
uTaAhXKjywKHVTHCRoQ_AUICigB&biw=948&bih=422#imgrc=0qaCpZwM7GMhbM:&spf=1525186647249

https://www.google.pl/search?q=mama+i+tata&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjfscuP3uTaAhXKjywKHVTHCRoQ_AUICigB&biw=948&bih=422#imgrc=XhiIg1xA9LR_bM:&spf=1525187606280

DLA MAMUSI I TATUSIA
STO LAT, MAMUSIU,
STO LAT, TATUSIU,
ŻYCZENIA DZISIAJ SKŁADAMY.
TAK DZIŚ RADOŚNIE
KLASZCZEMY W DŁONIE,
RAZEM Z PTAKAMI
GŁOŚNO ŚPIEWAMY
B. Forma

https://www.google.pl/search?q=pi%C4%99kne+bukiety+kwiat%C3%B3w+zdj%C4%99cia&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL40
1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6lLCR4TaAhVCkywKHSIWBkEQ_AUICigB&biw=948&bih=422#imgrc=P46XgkRMlKZ55M:&spf=1525187985976

https://www.google.pl/search?q=%C5%82%C4%85ka+wiosn%C4%85&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&tbm=isch&sour
ce=iu&ictx=1&fir=LvjCNDXf0VUJRM%253A%252CEyLdt0cRhZwNGM%252C_&usg=__s9oyQcfS8KjhFCCcxfLqkOiQug%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjc6fyR5uTaAhWTh6YKHSElD_wQ9QEILjAD#imgrc=LvjCNDXf
0VUJRM:

4. ŁĄKA WIOSNĄ (28.05-31.05.2018)
 Rozwijanie zainteresowania światem roślin i
zwierząt
 Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i
zwierząt
 Poznanie mieszkańców łąki
 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania
utworów literackich
 Rozwijanie mowy
 Rozwijanie sprawności manualnych
 Zabawy i tańce w kole
 Rozwijanie umiejętności liczenia

https://www.google.pl/search?q=zaby&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiv8YXt6eTaAhWLVSwKHe5xCBwQ_AUICigB&biw=948&bih=422#imgrc=hdkvNeNSCGNA3M:&spf=15251897837
41

„Koncert”
Żabka żabce zakumkała
na zielonej łące,
że za chwilę się rozpocznie
pierwszy żabi koncert.
Ref.: Kum, kuma, kuma,
rech, rechu, rech,
ile tu żabek zielonych jest?
Kum, kuma, kuma,
rech, rechu, rech,
wszędzie tu słychać żabi śpiew
Skaczą żabki i w zielone
bawią się wesoło,
rechotają i kumkają,
wszędzie słychać wkoło.
Ref.: Kum, kuma...
J. Kucharczyk

https://www.google.pl/search?q=zaby+na+%C5%82%C4%85ce&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUmbeT6eTaAhVDfywKHcGkCVQQ_AUICigB&biw=948&bih=422

