Tematy realizowane w czerwcu
Grupa IX –Kangurki

https://panimonia.pl

Tydzień pierwszy (01.06. – 05.06.2020r.)
Temat: Niby tacy sami, a jednak inni.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):



















rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
rozwijanie aktywności badawczej,
zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków,
zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel,
zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do
siebie,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
poznanie nowej piosenki,
zapoznanie z kulturą innych krajów,
rozwijanie umiejętności rachunkowych,
rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów,
rozwijanie sprawności manualnej,
zapoznanie z zabawami, którymi można się bawić latem,
zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw.

http://planetasztuki.pl/miejski-konkurs-plastyczny-dzieci-calego-swiata/

Wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Przyjaciel”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,
nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy, byś jednego miał,
a to już wielkie szczęście.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się,
gdy źle – pocieszyć umie.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest,
gdy coś się nie powiedzie.
https://pixers.pl/fototapety/szczesliwe-dzieci-bawiace-29396589

Piosenka „Dzieci świata” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)
I. Czarnoskóry Jonny
z naszym polskim Mirkiem
zamek z klocków Lego
zrobią już za chwilkę.
Czarnoskóry Jonny
z naszym polskim Mirkiem
zamek chcą zbudować dziś.
Ref.: Bo na całym świecie
dzieci jednakowe,
do wspólnej zabawy zawsze są gotowe.
Bo na całym świecie
dzieci bawią się,
każdy dobrze o tym wie.
II. Przybiegł mały Tao
i w czymś im doradza,
kolor skóry dzieciom
w niczym nie przeszkadza.
Przybiegł mały Tao
i w czymś im doradza,
kolor nie przeszkadza im.

Ref.: Bo na całym świecie...
III. Bawią się wesoło,
klocki układają,
wszystkie na swych buziach
uśmiech szczery mają.
Bawią się wesoło,
klocki układają,
uśmiechają szczerze się.
Ref.: Bo na całym świecie...
https://www.mgbp.polaniec.pl/index.php/wystawy/484-wakacyjne-podroze

Tydzień drugi (08.06. – 12.06.2020r.)
Temat: Wakacyjne podróże.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):



















poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
rozwijanie sprawności manualnej,
zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach
badawczych,
nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
rozwijanie sprawności fizycznej,
poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
rozwijanie sprawności manualnej,
zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego.

Piosenka „Wyścig rowerem” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

I. Kiedy rowerem pędzę w dal
i kręcę pedałami,
koledzy chcą dogonić mnie
i wtedy się ścigamy.
Kiedy rowerem pędzę w dal,
w uszach mi świszcze wiatr.
Zostawiam z tyłu łąkę, las,
pozdrawiam każdy kwiat.
Ref.: Kiedy pędzę na rowerze,
hej,
kiedy pędzę na rowerze, cha,
kiedy pędzę na rowerze, hu,
kręcę, ile tchu.
II. Kiedy rowerem pędzę w dal
i kręcę pedałami,
koledzy chcą dogonić mnie
i wtedy się ścigamy.
Kiedy rowerem pędzę w dal,
drogę do mety znam.
przyciskam mocniej, no i znów
medal ze złota mam.
http://www.v3wall.com/en/html/pic_down/1366_768/pic_down_79375_1366_768.html

Ref.: Kiedy pędzę na rowerze, hej,... (bis)
Rymowanka Iwony Fabiszewskiej „Wakacyjne plany”
Słonko mocno świeci,
cieszą się więc dzieci
Chi, chi, cha, chi, chi, cha,
moc promyków słonko da
Chodźmy więc nad wodę
po letnią przygodę
Plum, plum, plum, plum, plum, plum,
to strumyka słychać szum
Wejdźmy też na górę
podziwiać naturę.
Och, och, och, puch, puch, puch
to przedszkolak dzielny zuch.

Tydzień trzeci (15.06. – 19.06.2020r.)
Temat: Pożegnania nadszedł czas.

http://przedszkole.frysztak.pl/archives/8640

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):



















rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
rozwijanie mowy komunikatywnej,
poszerzanie doświadczeń plastycznych,
rozwijanie sprawności manualnej,
uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
rozwijanie mowy,
reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego
liczebnika,
określanie liczebności zbioru bez liczenia,
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
poznawanie właściwych form zachowania,
rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
rozwijanie sprawności manualnej,
utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
rozwijanie myślenia logicznego.

Piosenka „Już wkrótce wakacje” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)
I. Już wkrótce wakacje
i piękna przygoda,
wyjedźmy więc czym prędzej,
bo każdej chwili szkoda.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,
gdzie słońca złoty blask,
gdzie ptaków leśny chór
swym śpiewem wita nas.
II. Żegnamy się z panią,
z Maciusiem i z Anią,
gotowi, spakowani,
dziś w drogę wyruszamy.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal...
III. Lecimy, jedziemy,
idziemy, płyniemy,
powietrzem, lądem, wodą,
by spotkać się z przyrodą.
Ref.: Gdzie grzywy morskich fal...
http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-wakacje-2016-porady

Wiersz Iwony Fabiszewskiej „Uprzejmość”
Na piaszczystej plaży
Zuzia zamek buduje.
Nagle Krzyś piłką rzuca
i cały zamek psuje.
Potem szybko podbiega,
piłkę z piachu wyjmuje,
a tym, że zamek zniszczył
wcale się nie przejmuje.
Jednak mama to widzi,
woła Krzysia do siebie.
– Czemu nie przeprosiłeś?
Wstyd mi Krzysiu za ciebie.

Tydzień czwarty (22.06. – 30.06.2020r.)
Temat: Projekt – segregowanie śmieci.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
doskonalenie poprawności językowej prezentowanych wypowiedzi,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
rozwijanie poczucia rytmu,
dostrzeganie i powtarzanie rytmu muzycznego,
poznanie rodzajów szklanych przedmiotów,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
doskonalenie wiedzy na temat plastiku i metali,
rozwijanie właściwej reakcji na instrukcje nauczyciela,
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
kształtowanie postawy proekologicznej,
poszerzanie słownictwa,
spotkanie z zaproszonym gościem,
kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
zaprezentowanie na forum zaproszonych gości wiedzy zdobytej podczas trwania
projektu,
 wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.


















Piosenka „Mam zasady na odpady” (sł. i muz. Jerzy Kobyliński).
Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab dab daj,
Mam zasady na odpady! x2
Kto sortuje, świat ratuje!
I. Posłuchajcie, proszę, moi
drodzy,
moi mali ekolodzy,
mam zasady na odpady!
Teraz wam odpowiem na
pytanie,
po co komu sortowanie:
Zrób ze śmieci nowe rzeczy!
https://frontdomowy.pl/2010/03/13/maly-ekolog/

Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,
nim wyrzucę, segreguję to! x2
II. Wiedzą o tym dobrze zawodowcy,
wszystkie śmieci, to surowce.
Kto sortuje, świat ratuje!
Posłuchajcie, proszę, moi drodzy,
moi mali ekolodzy:
Mam zasady na odpady!
Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,
nim wyrzucę, segreguję to! x2
Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab
dab daj,
Mam zasady na odpady! x2
Kto sortuje, świat ratuje!
Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,
nim wyrzucę, segreguję to! x2

https://www.superkid.pl/lamiglowki-przyroda-ekologia

Wiersz Barbary Gorajskiej „Mały ekolog”
Przyjacielem Ziemi jestem,
dbam o czystość w moim mieście.
Nie zaśmiecam papierkami,
bo w przedszkolu je składamy.
Stara rolka po papierze
może się zamienić w zwierzę.
Mały Adaś lub Dorotka
mogą ją zamienić w kotka.
Może wam się uda dzisiaj
zrobić z niej dziwnego misia,
może auto lub pajacyk –
to bardzo ciekawa praca.

http://radlin.online/pp2/blog/post/wspanialych-wakacji-

Opracowała: mgr Monika Kornasiewicz

