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Zadania na Czerwiec:
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Niby tacy sami, a jednak inni.
2. Wakacyjne podróże
3. Pożegnania nadszedł czas
4. Bezpieczne wakacje

Niby tacy sami a jednak inni
30.05- 03.06.2022r.

Cele główne:















Rozwijanie mowy
Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych
Rozwijanie sprawności manualnej
Dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras
Porównywanie masy przedmiotów
Zapoznanie z działaniem wagi szalkowej
Rozwijanie sprawności fizycznej
Kształtowanie poczucia rytmu
Rozwijanie zdolności wokalnych
Wykorzystanie w pracy surowców wtórnych
Integrowanie dzieci
Uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych
Rozwijanie mowy
Rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom
dorosłym i dzieciom

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

Wakacyjne podróże
06.06- 10.06.2022 r.

Cele główne:


obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska
atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.),
 dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
 wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski
 rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter:
 układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
 czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.
 odróżnianie druku od pisma
 dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody
symulacyjnej.
6latki:
 pisanie prostych wyrazów, podejmowanie prób używania liter pisanych
 konstruowanie zadań matematycznych z treścią, rozwiązywanie ich
 czytanie prostych tekstów z Elementarza

Opracowała: mgr Paulina Białobrzeska

Pożegnania nadszedł czas
13.06 – 17 .05.2022 r.

Cele główne:















Rozwijanie mowy
Zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu
Rozwijanie sprawności manualnej
Rozwijanie umiejętności liczenia
odejmowanie i dodawanie w zakresie 10
Rozwijanie sprawności fizycznej
Utrwalanie melodii i tekstu piosenki
Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań
Dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu
Poznawanie przyczyn pękania czereśni
Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach badawczych
Rozwijanie sprawności fizycznej
Poznawanie swoich możliwości
Pożegnanie dyrektora, nauczycieli, i młodszych kolegów

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

Bezpieczne wakacje
20.06- 27.05.2022 r.

Cele główne:


obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne
(np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.),

















utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych latem;
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
nauka piosenek metodą ze słuchu, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
doskonalenie zdolności samodzielnego wypowiadania się, budowanie pełnych zdań
utrwalanie zapisu graficznego cyfr,
wdrażanie do analizy i interpretacji wierszy, rozumienie tekstu słuchanego,
czytanie całościowe prostych wyrazów
wyodrębnianie ze słów głosek w wygłosie i nagłosie
wykonywanie prac plastyczno- technicznych i konstrukcyjnych
wdrażanie do poznawania własnych emocji i uczuć związanych z bodźcami z zewnątrz
rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywania poprzez przypomnienie najlepszych
chwil w przedszkolu
utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku,
wdrażanie dzieci do reagowania w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia i zdrowia
budowanie w dzieciach postawy odpowiedzialności zbiorowej w momentach zagrożenia





6latki:
pisanie prostych wyrazów, podejmowanie prób używania liter pisanych
konstruowanie zadań matematycznych z treścią, rozwiązywanie ich
czytanie prostych tekstów z Elementarza

Opracowała: mgr Paulina Białobrzesk

