Tematy zajęć realizowane w MAJU
Temat: Moja miejscowość, mój region.
Termin realizacji: 04-08.05.2020r.
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Cele główne:
 nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii,
ważniejszych obiektów i miejsc
 poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością,
swoim regionem
 poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie
herbu)
 wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca;
 kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem
 porównywanie masy przedmiotów na oko
 poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w
określaniu masy przedmiotów

Piosenka To tu (sł. i muz. K. Gowik)
1.Wokół mnie jest cały wielki świat.
Tyle miast i wiosek, że nie zliczę.
Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum.
A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!
Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam.
I kocham go, i dobrze znam.
Sąsiadka macha ręką w moją stronę.
Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.
Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.
Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.
2. W moim świecie dobry każdy czas.
Tu znajome kąty i zapachy.
Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół.
Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!
Ref.: Tu jest mój dom…
3. Może ktoś pałace chciałby mieć,
a ja kocham mój rodzinny domek.
Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu.
Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu!
Ref.: Tu jest mój dom…

Temat: Łąka w maju.
Termin realizacji: 11-15.05.2020r.
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Cele główne:
 poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 wyjaśnianie zjawiska tęczy
 poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek,
pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia
dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i
przyrody
 wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się
określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy
górny róg, lewy dolny róg…
 wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i
zabawach ruchowych
Wiersz B. Formy Łąka.

Powiał letni wietrzyk,
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
pięknego motyla.
Na łące tej chciałbym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym,
barwnym motylem.

Wiersz I. R. Salach Tęcza.
Tęcza ma siedem kolorów,
kolorów siedem ma.
Wymienił je Karolek,
wymienię je i ja.
Kolor fioletowy
pierwszy przyszedł mi do głowy.
Granatowy kolor ciemny
dla oka jest przyjemny.
Za nim będzie błękit
jak błękitne niebo.
Potem zieleń traw.
Nie pytaj mnie, dlaczego.
Barwa żółta jak słoneczko
i pomarańczowa,
na końcu czerwona –
i tęcza gotowa.
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Temat: Akademia dobrych manier.

Termin realizacji: 18-22.05.2020r.
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Cele główne:
 przestrzeganie zasady uprzejmego zwracania się do
siebie nawzajem
 utrwalenie znajomości znaczeń słów: „proszę”,
„dziękuję”, „przepraszam”
 nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w
rożnych sytuacjach
 zachęcanie dzieci do odtwarzania ról w inscenizowanych
scenkach
 rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie
zagadek
 kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w
przestrzeni
 utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9 i
prawidłowego posługiwania się liczebnikami
porządkowymi

Wiersz Moi mili M. Strzałkowska
Życie pędzi wciąż do przodu,
coraz prędzej gna i bryka
i czasami w tym pośpiechu
coś ważnego nam umyka.
A więc wniosek dzisiaj stawiam,
aby każdy z nas spróbował
przy okazji, bez okazji,
mówić częściej takie słowa:
Do widzenia, i dzień dobry
co tam słychać? jak się czujesz?
i poproszę, i przepraszam
oraz proszę i dziękuję.
Wtedy ludziom na tym świecie
sympatyczniej ciut by było.
No, a przecież o to chodzi,
by się wszystkim milej żyło!

Temat: Święto rodziców.
Termin realizacji: 25-29.05.2020r.
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Cele główne:
 opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich
charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych
poszczególnych członków rodziny
 wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów
nierównolicznych

Piosenka M jak mama, t jak tata (sł. i muz. K. Gowik)

1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,
wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.
Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,
i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!
Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!
Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!
M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.
Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!
2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,
gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!
Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,
gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.
Ref.: M jak mama, t jak tata…
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Opracowały: Monika Belka, Marta Gołyś

