ZAMIERZENIA NA MIESIĄC MAJ 2019 R.
Grupa Dinozaury
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Blok tematyczny: Święto flagi
kształtowanie patriotyzmu, poznawanie symboli narodowych
zapoznanie się z hymnem narodowym Polski
nauka korzystania z mapy, odnajdywanie Polski na mapie świata
poznawanie kolorystyki mapy Polski.
rozwijanie zdolności matematycznych
wprowadzanie nazwy miejscowości, w której znajduje się przedszkole
rozwijanie umiejętności rozróżniania stosunków przestrzennych
rozwijanie umiejętności ruchowych.

Blok tematyczny: Zielony świat
kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska przyrodniczego
zdobywanie informacji na temat sadzenia i pielęgnacji roślin
rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków, rozróżnianie fikcji od
rzeczywistości
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów
• usprawnianie małej motoryki poprzez czynności techniczne
• rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
II.
•
•
•
•

III. Blok tematyczny: Światowy Dzień Żółwia
• rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
• poszerzanie i zdobywanie wiedzy o świecie zwierząt
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
• wdrażanie do uważnego słuchania i swobodnego wypowiadania się
• rozwijanie umiejętności liczenia
• rozwijanie umiejętności odwzorowywania układów
• kształtowanie umiejętności porównywania wielkości.
• rozwijanie zdolności manualnych i technicznych
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała.
IV Blok tematyczny: Bukiet dla Mamy
• wspieranie pogłębiania więzi rodzinnych
• wdrażanie do uważnego słuchania i swobodnego wypowiadania się
• rozwijanie motoryki małej i dużej
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania
• wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
• dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Maciejki Mazan Flaga
To jest flaga Polski.
Jest biało-czerwona.
Biała jest na górze,
czerwona na dole.
Gdy jest wielkie święto,
wtedy ją wieszamy
na ulicach, domach,
w przedszkolu i w szkole.
Danuty Gellnerowej Stokrotka.
Zakwitła wśród trawy
różowa stokrotka.
Uśmiecha się do niej
każdy, kto ją spotka.
Nie przygnieć stokrotki,
nawet gdy się potkniesz.
Gdy to ci się zdarzy,
przeproś ją stokrotnie.
Danuty Gellnerowej Mamo!
Mamo!
Dam ci dziś piękny kwiatek
i wstążkę na dodatek.
Dam ci złoty pierścionek,
na górce mały domek,
ogródek malowany,
ławkę po wielkim kasztanem.
Dam ci słońce nad domem,
słońce – złotą koronę.
I dam ci księżyc, wiesz?
I jeszcze… co tylko chcesz.
Bo jestem bardzo bogaty,
dostałem kredki od taty.

