Zadania realizowane w miesiącu: CZERWIEC
Tematy kompleksowe:
- PROJEKT „ZDROWIE”
- WAKACYJNE PODRÓŻE
- POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
- PROJEKT „ZABAWKI EKOLOGICZNE”

Temat kompleksowy:
Projekt „Zdrowie”

Termin realizacji: 30.05 – 03.06.2022r.

Cele główne:
-rozwijanie mowy
-promowanie aktywnego stylu życia
-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
-reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie umiejętności wokalnych
-kształtowanie postawy prozdrowotnej;
-propagowanie zdrowego trybu życia;
-przypomnienie zasad właściwego odżywiania się i dbania o swoje zdrowie i
higienę;
-zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych
-zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla
zdrowia;

WITAMINKI

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,
Gruszka, pietruszka i kalarepka,

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina,

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny,

Słaby, mizerny, ponura mina,

To wszystko właśnie są witaminy.

A inni chłopcy silni jak słonie,

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba,

Każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.

Musi owoce jeść i warzywa!

Dlaczego Jasio wciąż mizernieje?
Bo to głuptasek i witamin nie je!

Witaminki, witaminki,
Dla chłopczyka i dziewczynki,

Witaminki, witaminki,

Wszyscy mamy dziarskie minki,

Dla chłopczyka i dziewczynki,

Bo zjadamy witaminki.

Wszyscy mamy dziarskie minki,

Witaminki, witaminki,

Bo zjadamy witaminki.

Dla chłopczyka i dziewczynki,

Witaminki, witaminki,

Wszyscy mamy dziarskie minki,

Dla chłopczyka i dziewczynki,

Bo zjadamy witaminki.

Wszyscy mamy dziarskie minki,

Bo zjadamy witaminki.

Bo zjadamy witaminki.

Mniam! Mniam!

Temat kompleksowy:
„Wakacyjne podróże”

Termin realizacji: 06.06 – 17.06.2022r.

Cele główne:
- rozwijanie mowy
- zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności wycinania
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- opanowanie tekstu i melodii piosenki
- poznawanie wybranych regionów i miejsc Polski
- poznawanie oznak lata
- rozwijanie myślenia
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- poszerzanie słownictwa w języku angielskim
- dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności wokalnej
- wykorzystywanie w pracy surowców wtórnych
- integrowanie dzieci
- rozróżnienie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym
i dzieciom

Lato na wakacjach
(słowa i muzyka Krystyna Gowik )

I. Idzie lato poprzez pola,
Roześmiane przyszło do nas, do przedszkola.
Wita lato wszystkie dzieci:
„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,
już wakacji nadchodzi czas.
Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,
bo wakacji nadchodzi czas!

II. Więc walizki spakujemy,
plecak, piłkę i materac zabierzemy.
Z mamą, tatą, siostrą, bratem
po przygodę wyruszymy razem z latem.

Ref.: Na na na...

Temat kompleksowy:
„Pożegnania nadszedł czas”

Termin realizacji: 20.06 – 24.06.2022r.
Cele główne:
-rozwijanie mowy
-zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu
-rozwijanie sprawności manualnej
-rozwijanie umiejętności liczenia
-dodawanie i odejmowanie 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 przyczyny pękania czereśni
-zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
-poznawanie swoich możliwości
-pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów

Na zawsze zapamiętasz
sł. i muz. Krystyna Gowik

Ref.: Choć ostatnie to w przedszkolu
dni,

II. Uśmiechniesz się, gdy wspomnisz
ludziki z plasteliny,
jak Bartek ćwiczył skoki, a Karol –
śmieszne miny.

choć rozstania, pożegnania czas,

I kłótnie Ani z Basią, i miśka brzuch
rozpruty.

to mówię ci, to mówię ci – nic tak
naprawdę nie rozłączy nas.

Jak Kasia kiedyś zapomniała na spacer
włożyć buty!

To mówię ci, to mówię ci – nic tak
naprawdę nie rozłączy nas.

O-jojo-jojo-joj!

I. Na zawsze zapamiętasz, jak Lena
wciąż płakała,
podarty elementarz przez Olka i
Michała.
Jak Ada jeść nie chciała, Jaś zasnął
pośród lalek.

Ref.: Choć ostatnie...
III. Pomyślisz, jakie miłe widziałeś
teatrzyki.
Piosenki i zabawy, występy i
wierszyki.
Wspomnienia będą czekać w albumie
ze zdjęciami.

Jak Ola kompot raz wylała na całą
naszą salę.

Bo to przedszkole zawsze będzie tu,

O-jojo-jojo-joj!

w myślach, razem z nami!

Ref.: Choć ostatnie...

Tak, tak, tak, tak!

Temat kompleksowy:
Projekt „Zabawki ekologiczne”

Termin realizacji: 27.06 – 30.06.2022r.
Cele główne:
- kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania
odpadów)
- rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią
- zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, papier, metal) i ich
właściwościami
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko
- rozwijanie zdolności manualnych
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz postrzegania
przyjętych zasad
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- poszerzanie słownictwa w języku angielskim

