Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec
Tematy kompleksowe:
I.

„Czego dzieci potrzebują do szczęścia?” (30. V- 3. VI)

(zapoznanie z pojęciem przyjaźni, utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa, integrowanie się
dzieci, kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych)

II.

„Jak żyrafa myje szyję?” (6- 10. VI)

(rozwijanie mowy, zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie, zapoznanie z
wybranymi gatunkami roślin egzotycznych, kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w zoo)

III.

„Na co czeka Pani Lato?” (13- 17. VI)

(dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem, poznawanie cech krajobrazu górskiego, poszerzanie
wiedzy o jeziorach, poznawanie miejsc, w których można się zatrzymać w czasie wakacyjnego pobytu)

IV.

„Za co kochamy wakacje?” (20- 24. VI)

(wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach, uwrażliwianie dzieci
na sytuacje, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia, klasyfikowanie środków transportu)

V.

„Jak dać przedmiotom drugie życie?” (27- 30. VI)

(poznawanie różnych właściwości papieru, zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania
plastikowych przedmiotów i szkła, zapoznanie z różnorodnością i wybranymi właściwościami metali)

Piosenka „Lato i biuro podróży”

Piosenka „Dzieci całej Ziemi”
1. Na całej Ziemi mieszkają dzieci.
To samo słońce w górze im świeci.
Każde chce kochać tatę i mamę.
Każde chce zawsze być przez nich kochane.
Ref.: Jesteśmy dziećmi. To nasz świat.
Czy ktoś ma mniej czy więcej lat.
Mamy marzenia, a spełniać je
to jest nasz cel, to jest nasz cel.
Lubimy żarty, figle też,
śmiech i zabawy, słońce i deszcz.
Przyjaciół wielu lubimy mieć
i lody, lody, lody jeść
2. Na całej Ziemi dzieci jest wiele
i wszystkie lubią w morzu kąpiele.
Lubią spacery, lubią huśtawki,
bajki, piosenki i nowe zabawki.
Ref.: Jesteśmy dziećmi…

Co to za namiot zielony stanął na trawie?
Okna otwarte na wszystkie ma strony,
wygląda ciekawie.
Do środka więc wchodzimy.
− Dzień dobry − grzecznie mówimy.
A w środku pachnie kwiatami i Lato nas wita
słowami:
Ref.: − To jest moje biuro podróży.
Wszystkim doradza, wszystkim służy.
Oferta moja jest bardzo bogata −
mówi Lato i wianki zaplata.
Można pojechać w góry wysokie.
Można zobaczyć jeziora głębokie.
Łąki pachnące, morza szumiące
i wąskie uliczki, gdzie stoją kolorowe
kamieniczki.
2. Lato usiadło z uśmiechem w fotelu z wikliny.
- Proszę, zobaczcie pocztówki i mapy i zjedzcie
maliny.
Katalog wyjazdowy od dawna jest już gotowy.
Zapraszam, by trochę zwiedzić i piękne zakątki
odwiedzić.
Ref. – To jest moje…

