KARTA PLANÓW STARSZAKA

TEMATY REALIZOWANE W MAJU:

NA ŁĄCE
 Rozmawiamy nt. łąki i jej mieszkańców;
 Obserwujemy za pomocą lup rośliny i zwierzęta, które można spotkać na ogrodzie przedszkolnym;
Zbieramy informacje nt. wybranych zwierząt łąkowych


np. kreta lub żaby;
Poznajemy liczbę „0”; uczymy się dokładać i zabierać

elementy zbioru tak, aby zostało ich „0”;
Poznajemy literę „ł, Ł”; uczymy się wysłuchiwać głoskę „ł”

na początku, w środku i na końcu podanych wyrazów;

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?







Rozmawiamy nt. roli jaką odgrywają w naszym życiu

książki;
Poznajemy różne rodzaje książek;
Poznajemy zawody związane z powstawaniem książek (pisarza, ilustratora, drukarza);
Odwiedzamy bibliotekę;
Wiemy czym różni się biblioteka od księgarni;
Poznajemy liczbę „9”; doskonalimy przeliczanie w zakresie „9” i umiejętność dodawania i
odejmowania;

MOJE ZWIERZĄTKO






Rozmawiamy nt. zwierząt jakie hodujemy w domu;
Opowiadamy o swoich ulubionych zwierzęcych pupilach;
Dokonujemy analizy i syntezy słuchowej i głoskowej nazw zwierząt;
Odwiedzamy sklep zoologiczny;
Gromadzimy informacje nt. zwierząt egzotycznych;

 Wiemy po co tworzy się ogrody zoologiczne;
 Rozmawiamy nt. zagrożeń związanych ze spotkaniem z nieznajomym zwierzęciem, i o tym jak
powinniśmy zachować się w takich sytuacjach;
 Poznajemy liczbę „10”; przeliczamy w zakresie „10”;
 Poznajemy literę „z, Z”; uczymy się wysłuchiwać głoskę „z” na początku, w środku i na końcu podanych
wyrazów;

MAMA I TATA
 Rozmawiamy nt. naszych rodzin; wymieniamy ich członków; wiemy jakie zawody wykonują nasi
rodzice;
 Zastanawiamy się jak możemy pomagać rodzicom w domowych obowiązkach;
 Rozwiązujemy zagadki nt. urządzeń domowych; uczymy się czytać globalnie ich nazwy;
 Rysujemy portrety najbliższych
 Klasyfikujemy przedmioty ze
względu na ich określone cechy,
przeliczamy je, porównujemy
liczebności zbiorów;
 Ćwiczymy czytanie wyrazów z
poznanych liter;

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:
10.05 – przychodzimy ubrani do przedszkola w strój w kolorze żółtym;
16.05 – przynosimy zdjęcie swojego domowego zwierzątka; potrafimy opowiedzieć o nim w kilku zdaniach
23.05 – przynosimy zdjęcie najbliższej rodziny (rodzice i rodzeństwo); wiemy jak mają na imię jej
członkowie, a także co zawodowo robią rodzice;

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI:
9.05 – dzieci z naszej grupy wezmą udział w Turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w Przedszkolu nr 22;
w tym dniu dzieci przychodzą ubrane na sportowo (t-shirt, spodnie dresowe i buty sportowe);
10.05 – obchodzimy XI Ogólnopolskie Święto Optymizmu pod hasłem „Żółte latawce optymizmu”;
tego dnia przychodzimy do przedszkola ubrani na żółto;

18.05 – na terenie ogrodu przedszkolnego o godz. 10.00
odbędzie się koncert pt. „Grajmy w zielone’
w wykonaniu Mozaiki; prosimy o odświętne ubranie dzieci;
20.05 godz. 10.00 – odbędzie się w przedszkolu przedstawienie pt.
„Bajka aborygeńska” w formie teatrzyku kamishibai połączone z warsztatami;
20.05 – obchodzimy Światowy Dzień Pszczół; prosimy, aby dzieci założyły ubranie z motywem pszczoły lub
miały przypięte emblematy, naszywki, itp. z pszczołą;
24.05 – odbędą się zajęcia z psami, które w naszym przedszkolu biorą udział w dogoterapii;
1.06 godz. 14.30 – zapraszamy wszystkich (dzieci i dorosłych) na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się
na terenie ogrodu przedszkolnego; prosimy zarezerwować sobie to popołudnie
i zamówić ładną pogodę;

NIEZAPOMINAJKI
(piosenka)

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem, (bis)
patrzą modrym oczkiem.
Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie: (bis)
„Nie zapomnij o mnie”

Moja wesoła rodzinka
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc

KOCHAM MAMĘ I TATĘ NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
Ja kocham mamę nie tylko od święta
ja kocham za to, że o mnie pamięta,
a przed wszystkim, że mnie urodziła
gdy byłam głodna , to zawsze karmiła
Mama mnie wspiera miłością matczyną
gdy szukam wsparcia w pobliżu jest ona
Pomaga wtedy, gdy coś nie wychodzi
i zawsze czuję się dopieszczona
Ma ma ma ma ma ma mama mama
Ma ma ma ma ma ma mama mama
Ja kocham tatę nie tylko od święta
a także za to, że o mnie pamięta
Potrafi zawsze do łez mnie rozśmieszyć
a także w moim nieszczęściu pocieszyć
Z tatą idziemy często do kina
albo na mecze, albo na spacer
On mnie wychował i dzięki niemu
w razie kłopotów dam sobie radę.
tata tata tata tata ta…..

