U BIEDRONEK W MAJU


Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na

mapie Polski,


Poznanie zalet życia w małych miejscowościach i dużych

miejscowościach,


Rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości

i swojego regionu,


Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,



Wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy,



Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- mieszkańców łąki,



Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,



Rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie,



Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,



Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,



Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,



Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywania masy różnych

przedmiotów,


Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności

klasyfikowania i przeliczania,


Rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej,



Kształtowanie poczucia rytmu,



Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, wyrabianie reakcji na określone

sygnały,

U BIEDRONEK W CZERWCU
 Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków , w jakich żyją,
 Utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka,
 Wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur,
 Kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras,
 Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych

elementów,
 Poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobu jego wykorzystania,
 Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu latem,
 Wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu,
 Porządkowanie wiadomości na temat miesięcy ,pór roku oraz charakterystycznych

cech poszczególnych pór roku,
 Uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili

rozstania,
 Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,

 Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,
 Rozwijanie sprawności rachunkowych,
 Rozwijanie sprawności manualnej- poznawanie sposobu wykonania pracy

plastycznej za pomocą wyszywania na papierze,
 Kształtowanie poczucia rytmu,
 Zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,
 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, wyrabianie reakcji na określone sygnały,

LATO W KAWIARENCE
1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas.
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2.Juz woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
" Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!"

3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje- teraz, już!

Wszystkim dzieciom i rodzicom
życzymy wesołych,
pogodnych a przede wszystkim
bezpiecznych wakacji.

Dnia 11.06.2019( wtorek) godz.17:00
Zebranie z Rodzicami
sala Biedronek

