U „Bąków” w maju
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Moja miejscowość, mój region
rozwijaliśmy zainteresowania miejscem zamieszkania
poznaliśmy położenie naszego miasta i regionu na mapie Polski
poznaliśmy zalety życia w małych i w dużych miejscowościach
nabywaliśmy umiejętność skupiania uwagi na przekazie literackim
rozwijaliśmy umiejętność słuchania i poprawnego wypowaiadania się na forum
grupy
utrwalaliśmy brzmienie i sposoby wydobywania dźwięków z instrumentów
poznaliśmy zawody charakterystyczne dla miejscowości zamieszkania
rozwijaliśmy kompetencje matematyczne, wtym umiejetności klasyfikowania i
przeliczania
Moja ojczyzna
utrwalaliśmy znajomość polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu
wskazywalismy na mapie Polski charakterystyczne miejsca
stosowaliśmy różne techniki plastyczne
poznaliśmy znaczenie słowa stolica i jak wyglada herb Warszawy
poznaliśmy ważne i charakterstyczne miejsca w Warszawie
utrwalaliśmy liczby i znaki matematyczne oraz umiejętność dokonywania obliczeń
poznaliśmy nazwy państw sąsiadujacych z Polską
poznaliśmy symbole Unii Europejskiej
Łąka w maju
wielozmysłowo poznawaliśmy łąkę wiosną
poznaliśmy kwiaty, zioła i zwierzęta- mieszkańców łąki
poznaliśmy sposoby wykorzystania łąki przez rolników
rozpoznawalismy i nazywaliśmy kwiaty wystepujące na łące
poprawnie stosowaliśmy rzeczowniki w liczbie mnogiej
poprawnie stosowaliśmy przymiotniki, przysłówki i spójniki
utrwalaliśmy liczby i znaki matematyczne oraz umiejętność dokonywania obliczeń
wzbogacaliśmy wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla wiosny
Święto rodziców
uświadamialiśmy ważną rolę rodziców w zyciu dziecka, wzbogacaliśmy informacje
na temat ich świąt
ćwiczyliśmy pamięć poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza
rozwijaliśmy umiejętności manualne oraz pamięć poprzez odtwarzanie wyglądu
rodziców na rysunku
wzbogacaliśmy słownictwo związane z określaniem wyglądu postaci
rozwijaliśmy umiejętności taneczne i wokalne
uświadamaialiśmy konieczność zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych
zabaw

W czerwcu u Bąków
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Niby tacy sami, a jednak inni
poznamy dzieci różnych ras oraz warunki, w jakich żyją
wzbogacimy wiedzę na temat różnych kultur
utrwalimy wiadmości na temat praw dziecka
będziemy kształtować tolerancje wobec ludzi innych ras i narodowości
postaramy się zrozumieć pojęcie: tolerancja, akceptacja
ocenimy własne zachowanie względem innych i innych względem siebie
będziemy kształtować pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych
postaramy się zgodnie współpracować ze soba podczas wykonywania różnych
zadań
Wakacyjne podróże
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utrwalimy poznane litery
wzbogacimy wiadomości przyrodnicze
poznamy historię powstawania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania
poznamy miejsca letniego wypoczynku (z wykorzystaniem ampy Polski)
poznamy sposoby spędzania czasu wolnego latem
pobudzimy naszą pomysłowość i wyobraźnię
będziemy rozpoznawać i nazywać charakterstyczne cechy lata, podawać nazwy
letnich zabaw
Pożegnania nadszedł czas
utrwalimy wiadomości na temat charakterstycznych cech lata
będziemy rozwijać logicze myslenie, pobudzać wrażliwość zmysłów
będziemy rozwijać umiejętności manualne
będziemy porządkować wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz
charaktersytycznych cech poszczególnych pór roku
rozwiniemy umiejętność samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich
rozwiązywania, rozwiniemy sprawności rachunkowe
poznamy i utrwalimy zasady bezpieczeństwa obowiązujacych w różnych miejscach
wakacyjnego wypoczynku
Projekt „Sport”
wzbogacimy wiadomości na temat różnych dyscyplin sportowych
rozwiniemy umiejetności prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania
wniosków
wymienimy letnie dyscypliny sportowe
wykonamy plakat promujący aktywność fizyczną
poznamy zasadę zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie
wzmocnimy odporność emocjonalną
nabędziemy odwagi w prezentowani się na forum

Ważne wydarzenia u Bąków...
– 5 czerwca godz. 9.30 wyjście na Turniej Piłki Nożnej do ODK
„Jagiellonka”
– 7 czerwca „Piątek na kółkach” dzieci zamiast zabawek mogą
przynieść rower lub hulajnogę. Czeka nas super zabawa w
przedszkolnym ogrodzie:)!
– 7 czerwca godz. 15.30 zajęcia pokazowe dla rodziców z języka
angielskiego
– 11 czerwca godz. 9.15 wyjście do kina Helios w C.H. Posnania na
bajke pt. „Panda i banda”
– 12 czerwca ok. godz. 10.45 wyjście na lody do „Lodzi” na os.
Piastowskim
– 14 czerwca godz. 11.00 wyjście do Kluby Seniora „Promień” na
Dzień Dziecka
– 18 czerwca godz. 16.30 uroczyste zakończenie roku, pożegnanie
6- latków

