„Przedszkole pod lipami”

maj 2018
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To już było …
1. Dzień książki.
2. Dzień czekolady.
3. Dzień Ziemi.
4. Pierwszy Dzień Wiosny.

A co będzie?
1. Święto Flagi.
2. Dzień niezapominajki.
3. Dzień Bibliotekarzy.
4. Dzień Rodziny.

Pokoloruj niezapominajkę odp. kolorem.
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BIEDRONKI
Wiadomości i umiejętności na maj

Poznajemy przyrodę Wiosna
 oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte
w nich piękno
 poznanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek,
ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

Wiosna na wsi
 poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt
hodowanych na wsi

Nasza miejscowość, nasz region
 poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
 poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego
otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich
ubiór.
Nasze rodziny
 podawanie informacji: jak mają na imię mama, tata.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
 uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
 wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.
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Wiersz ’’Łąka ”
Łąka tylu ma mieszkańców ,
zwierząt , roślin kolorowych .
Tu motylek , a tam pszczółka
tutaj kwiatek – O ! Różowy !

Z kopca wyszedł mały krecik
Obok niego idzie mrówka .
Na rumianku w krasnej sukni
przycupnęła boża krówka .

Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle
zapraszają wszystkie dzieci ,
więc zatańczmy z nimi chwilę .

Nazwij mieszkanców łąki i pokoloruj odpowiednimi kolorami.
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Wiersz Mamo!
Dam Ci dziś piękny kwiatek
i wstążkę na dodatek.
Dam Ci złoty pierścionek,
na górce mały domek,
ogródek malowany,
ławkę pod 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.
Pokoloruj według wzoru kwiaty, laurkę dla rodziców.
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Wiersz „Zawody”
Różne są zawody:
ekspedientka, lekarz,
listonosz, fryzjer,
sekretarka, piekarz.
Mama jest śpiewaczką,
a tato pilotem
– wiezie pasażerów
szybkim samolotem.
Babcia jest krawcową,
a strażakiem dziadek,
karetką pogotowia
jeździ wujek Tadek.
A kim ja zostanę?
Kierowcą rajdowym,
spikerem, piekarzem
lub posterunkowym.

Nazwij zawody umieszczone na obrazkach.
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Piosenka „Powiedziała mi to lala”
Powiedziała mi to lala i powiedział mi to miś,
Nie zapomnij, że w przedszkolu macie święto mamy dziś
Nie martw się kosmaty misiu, i laleczko nie martw się.
Ja pamiętam o tym dobrze, każde dziecko o tym wie.
Ref. Bo święto mamy jest raz w roku,
Tylko raz, tylko raz
czekałam na nie niecierpliwie,
długi czas długi czas.
Ucieszyła się laleczka i ucieszył się też miś,
że pamiętam o swej mamie i o święcie, które dziś.
Nie zapomnę nawet wtedy, kiedy minie wiele lat,
bardzo kocham swoją mamę, bez niej nie istnieje świat.

Policz kwiaty i dzieci, kogo jest więcej?
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Piosenka „Żabki”
1.Raz wieczorem małe

żabki
Kum, kum, kum, kum, kum, kum
poszły razem do sadzawki
kum, kum, kum, kum, kum, kum
zamoczyły w wodzie łapki,
tak jak to potrafią żabki,
rechotały i kumkały
a na koniec zaśpiewały
ref. kum, kum, kum, kum, kum, kum
kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
kum, kum, kum, kum, kum, kum
kum, kum, kum, kum, kum
2. Wtem bociany przyleciały,
kle, kle, kle, kle, kle, kle
i cichutko się skradały,
kle, kle, kle, kle, kle, kle
coraz bliżej do sadzawki,
aby złapać małe żabki
Ale one to widziały
i szybciutko się schowały.
ref. kle kle kle, kle kle kle, kle kle kle, kle kle kle
kle kle kle, kle kle kle, kle kle kle, kle kle kle,
A bociany kle kle kle, odleciały bardzo złe.

Ile jest żabek? – 5,6,3 zaznacz cyfrę.
Ile jest bocianów? – 4,2,5 zaznacz cyfrę.
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WIEWIÓRKI
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj
Nowinki z wiejskiego podwórka



Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi.
Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.



Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.




Czytanie krótkich ilustrowanych tekstów.
Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.

 Porównywanie liczebności zbiorów- ustawienie w pary lub ich liczenie.
Wiosna na łące


Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.




Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech
wspólnych.
Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.




Omówienie cyku rozwojowego motyla.
Wyjaśnienie znaczenia pszczółek i mrówek dla przyrody.

Poznajemy zawody




Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola .
Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów.
Uświadomienie znaczenia pracy jednych osób dla drugich.




Nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór.
Przygotowanie do obliczeń pieniężnych. Zapoznanie z monetami.

Nasi Rodzice


Podawanie informacji: jak ma na imię mama, tata. Jakie zawody wykonują.



Określenie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny.



Opisywanie wyglądu rodziców i charakteru.



Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Rodziny.
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„Podwórkowa awantura” - piosenka
1.Kura gdacze, kaczka kwacze –,
gonni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
- Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka...
i już słychać go z daleka.
Koza meczy:
-Mee, mee,mee...
Czego psisko męczy się?
Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
- A sio gęsi, a sio kury!
Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,
pochyliła nisko rogi.
- Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła,
Bo ta koza groźna była.

Naśladuj odgłosy zwierząt, policz ile zwierząt było na podwórku, których było
najwięcej.
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Gąski - piosenka
1.Tam pod lasem białe gąski,
moczą nogi w wodzie.
piją wodę prosto z rzeki,
kapie im po brodzie.
2.Nie wiedziały, że w tym lesie
mieszka groźny lis,
który chętnie na śniadanie
zjadłby gąski dziś.

ref: Uciekajcie póki czas,
rudy lis chce złapać was, /bis

Jakiego koloru jest lis? Pokoloruj.

Połącz zwierzęta z ich przysmakami.
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Dla Was - piosenka
1.Moja mama fajna jest.
O tym ja najlepiej wiem.
Gdy mi smutno jest i źle,
zawsze przy mnie blisko jest.

ref: Bo mama, bo mama
najlepiej wszystko wie,
bo mama kocha mnie/ bis,

2.A mój tata to jest ktoś,

Którą piłką Ty grasz z Tatą? Pokoloruj.

czasem mi zaśpiewa coś.
Kiedy wolną chwilę ma,
chętnie ze mną w piłkę gra.

ref: Bo tata, bo tata,
najlepiej wszystko wie,
bo tata kocha mnie.

Rysuj po śladzie. Czy wiesz do jakich gier służą te piłki?
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„Wszyscy dla wszyscy” - wiersz
Murarz domy buduje,
krawiec szyje ubrania,
ale gdzieżby co uszył,
gdyby nie miał mieszkania.
A i murarz by przecież,
do roboty nie ruszył,
gdyby krawiec mu spodni
i fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
więc do szewca iść trzeba.
No, a gdyby nie piekarz
toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści,
i dla dobra wspólnego
wszyscy muszą pracować
mój maleńki kolego.

Komu potrzebne są te narzędzia? Podaj zawody.
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Policz i przyklej odpowiedni wynik. Mamo, Tato zobacz ile potrafię.
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Sto lat będziemy śpiewać
 16 maja Gabriela Przymirska (Biedronka)
 24 maja Kacper Podlas (Wiewiórka)
 31 maja Katarzyna Kalinowska (Biedronka)

Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
Niech zawsze radość gości, i słodyczy
Przedszkole pod lipami
życzy.
.
Udekoruj swój tort urodzinowy.
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KĄCIK DLA RODZICÓW
Dzień Dziecka, Prawa Dziecka, Złote Myśli o Dzieciach
A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat…
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.
Julian Ejsmond
Dzień Dziecka
Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało
się w kalendarz dni świątecznych.
W Polsce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, podobnie
jak w wielu krajach europejskich należących kiedyś do bloku krajów
socjalistycznych.
W innych krajach dziecięce święto przypada na dzień 20 listopada i obchodzone
jest jako Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest
upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o
Prawach Dziecka w 1989 r.
Nie znaczy to jednak, że dziecięce święto nie było znane wcześniej.
Dedykowanie dzieciom szczególnego dnia w kalendarzu początek miało w 1924 roku
w Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana przez przedstawicieli ponad
pięćdziesięciu krajów na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom
przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka.
Przyznanie dzieciom praw, których nie miały do początku dwudziestego stulecia
stało się przełomem na drodze do uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli
społeczeństwa.
Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że
dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy gwarantowane
Deklaracją Praw Dziecka, której preambuła głosiła:
„Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać
dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez
względu na rasę, narodowość i wyznanie – wyspecyfikowane następnie obowiązki”
W niektórych krajach, między innymi w Chinach, obchodzono więc w różnych
terminach Dzień Dziecka, jednak był to raczej dzień pamięci dorosłych o prawach
dzieci i czas, w którym przypominano o potrzebie troski o nie.
W 1949 roku Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych uznała dzień 1 czerwca
za najbardziej odpowiedni dla manifestacji problemu ochrony dzieci przed złem
świata.
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W większości przyjęto, że najodpowiedniejszym dniem jest 20 listopada, jako
rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka.
Określenie konkretnego dnia i wyznaczenie go świętem, sprzyjało różnorakim
inicjatywom na rzecz poprawienia warunków bytowych dzieci, zbiórkom funduszy,
nowym uchwałom i wdrażaniu ich w życie, międzynarodowej współpracy i pomocy,
powstawaniu nowych organizacji humanitarnych.
Dziś w naszej cywilizacji każdy dzień jest dniem dziecka.
Dniem miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość.
Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki, zabawy, walczy się jedynie
o poprawę standardów, chcąc słonecznym dzieciństwem zapewnić jak najlepsze
warunki dla rozwoju.
Przywykliśmy do komercyjnych obrazków promiennie uśmiechniętych dzieci, tych
całkiem maleńkich i tych dużych, patrzących na nas z reklam, okładek pism
i książek, ekranów i monitorów.
Oczekujemy ich w codzienności.
Same dzieci nie wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej.
Dzień Dziecka nie kojarzy im się z ciemnymi kartami historii i znamiennymi datami.
Nie zdają sobie sprawy, że dzisiejsze przemiłe, kolorowe święto zaledwie pół wieku
temu określiło ich człowieczeństwo i status społeczny.
Nie wnikają w przeszłość, swoje przywileje i prawa traktują jako przynależne,
czasem jako uciążliwe, protestując przeciw konieczności nauki, czy opiece
ograniczającej ich zachłanność na życie.
W kalendarzowym Dniu Dziecka oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci,
prezentów, organizacji imprez i większej swobody.
Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych
i najobfitszych w roku.
Nie zawsze tak było. I nie wszędzie jest.
Czy dzieci powinny być tego świadome?
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła).
Janusz Korczak
Twoje dzieci nie są twoimi dziećmi, one przychodzą przez ciebie, ale nie z
ciebie, chociaż są z tobą, ale nie należą do ciebie. Ty dajesz im swoją miłość,
ale nie swoje myśli ponieważ one mają myśli własne. Możesz dać przytułek ich
ciałom, ale nie ich duszom, ponieważ domem ich dusz jest dzień jutrzejszy.
Możesz starać się upodobnić do nich, ale nie próbuj ich zmuszać, aby były
podobne do ciebie, ponieważ życie nie pozostaje przy dniu wczorajszym.
Kahil Gilbran

Strona 17

„Przedszkole pod lipami”

maj 2018

Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć
nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym
kontrakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie.
Jonathan Carroll
Nie ma dzieci, są ludzie.
Janusz Korczak
Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość
wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać.
Ludwig Pasteur
Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami.
Simone de Beauvoir
Czemuż to kochamy dzieci? Otóż głównie dlatego, że tylko małe dziecko nie
potrafi zwodzić nas i oszukiwać.
Akutagawa Ryunosuke
Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.
Janusz Korczak
Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez
ciężaru dnia wczorajszego.
Anna Kamieńska
Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, ale psychicznie mężczyzna jest
bardziej podobny do dziecka.
Fryderyk Nietzsche
Nigdy dzieci nie mogą zrobić rodzicom takiego wstydu, jak rodzice dzieciom.
Jan Kurczab
Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny
jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.
Kirk Douglas
Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje bez instrukcji obsługi, jest
dziecko.
Andrzej Majewski
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Prosimy rodziców i przyjaciół o głosowanie na nasze dzieci i przedszkole.

BIEDRONKI
Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści
wpisując: - w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna GRU. 80.
WIEWIÓRKI
Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści
wpisując: - w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna GRU. 81.
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