KARTA PLANÓW STARSZAKA- CZERWIEC 2022
TEMATY REALIZOWANE W CZERWCU:
1. DZIEŃ DZIECKA
 Porozmawiamy o prawach dziecka; dowiemy się jakie

organizacje za to odpowiadają
 Namalujemy krainę szczęśliwości
 Zastanowimy się, w czym są podobne i czym różnią się dzieci
różnych krajów.
 Poznamy nasze sposoby na nudę
 Porozmawiamy o przyjaźni
 Poćwiczymy przeliczanie w zakresie 10.4

WAKACJE TUŻ, TUŻ










Porozmawiamy na temat wakacji,
Zapoznamy się z charakterystyką górskiego krajobrazu
Pozbieramy informacje na temat cech krajobrazu morskiego
Poznamy zasady bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacyjnym ,
Rozwiążemy zagadki dotyczące plaży
Zapakujemy walizkę na biwak
Będziemy doskonalić przeliczanie w zakresie 10
Poznamy literę H jak Halina, hamak
Podejmiemy próby czytania globalnego wybranych wyrazów

3. KOLORY LATA
 Poznamy kolory podstawowe oraz ich odcienie
 Poeksperymentujemy z kolorami podstawowymi, by
stworzyć kolory pochodne
 Zmieszany różne barwy, by stworzyć piękne prace
plastyczne
 Porozmawiamy o tęczy i jej kolorach
 Podczas zabaw matematycznych będziemy przeliczać w
zakresie 10 elementów oraz klasyfikować wg 3 cech
4. DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE






Zapoznamy się z porą roku jaka jest lato i wakacjami
Zastanowimy się jak bezpiecznie spędzić wakacje
Poznamy nasze plany wakacyjne
Stworzymy Kodeks bezpiecznych wakacji
Pożegnamy się z przedszkolem

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:




1.06 zabiorę strój sportowy, dobry humor i pogodę na Festyn 😊
7.06 ubiorę się stosowanie do pogody, zabiorę czapkę lub chustkę na głowę.
Do 13 czerwca skompletuję przebranie ( zgodnie z przydzieloną rolą) do przedstawienia „Rzepka” i
przyniosę do przedszkola ( więcej informacji u p. Dorotki i p. Patrycji )

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI:






1.06.2022 o godz. 14.30 – Festyn „Sportowa rodzina”
7.06.2022 – Wycieczka do 0środka Ekologicznego „Gładysiakowie” we Wirach. UWAGA !! w tym dniu
p-le ma inną organizację pracy:
- śniadanie godz. 7.45 ( prosimy przyprowadzić dzieci do 7.30
- wyjazd z przedszkola 8.30
- planowany powrót 11.30
15.06 Stonogi odwiedzi wolontariusz z Hospicjum Palium , spotkanie ma na celu dopełnienie akcji „
Motyle dla Hospicjum Palium”
21.06 godz. 14.30- Pożegnanie Absolwentów

