
U  BIEDRONEK   W  MAJU !!! 

 

TEMATYKA : 

1. MALI ODKRYWCY . 

2. TAJEMNICE  ŚWIATA . 

3. RODZINA RAZEM SIĘ   TRZYMA  . 

4. JA I MOI  BLISCY . 

 

W  TYM MIESIĄCU : 

 Poznamy nową  wartość - „dociekliwość” oraz korzyści płynących z bycia dociekliwym . 

 Poznamy  zmysły  oraz nazwy  narządów  reprezentujących zmysły . 

 Poznamy części ciała i nazwy wybranych organów; poszerzymy wiedzę na temat 

funkcjonowania organizmu . 

 Poznamy funkcję i zastosowanie różnych okularów oraz korzyści płynące z noszenia okularów 

korekcyjnych i przeciwsłonecznych . 

 Poznamy elementy tworzące Układ Słoneczny oraz właściwości magnesu . 

 Poznamy możliwości aparatu artykulacyjnego- będziemy rozwijać umiejętności wokalne, 

poczucie rytmu, będziemy także eksperymentować z własnym głosem. 

  Poznamy specyfikę zawodu astronauty oraz charakterystyczne cechy wybranego pojazdu 

kosmicznego . 

 Będziemy rozmawiać o emocjach; poznamy rolę i wartość rodziny w życiu człowieka . 

 Przy wybranych utworach muzyki klasycznej będziemy rozwijać swoją wrażliwość  muzyczną, 

interpretować muzykę za pomocą ruchu. 

 Poznamy wartość obdarowywania najbliższych upominkami . 

        

Ponadto podczas realizacji różnorodnych zajęć , zabaw , eksperymentów oraz innych działań 

będziemy realizować  cele takie jak : 

-rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności myślenia analitycznego 

;rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, 

-wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć jak i swobodnej zabawy, 

-doskonalenie umiejętności formułowania i  wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji 

;rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

-rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu oraz sprawności fizycznej, 



-rozwijanie słownika czynnego ,budowanie dłuższej wypowiedzi ustnej; rozwijanie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, 

-rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, doskonalenie przeliczania na 

konkretach, 

 

 

 

               „    W RODZINIE  SIŁA”  U. Kamińska  -  wiersz miesiąca  

Gdy masz przy sobie osobę bliską, 

dużo łatwiejsze staje się wszystko. 

Z mamą lub tatą, z bratem czy siostrą, 

Znajdziesz na troski receptę prostą. 

Twoi najbliżsi, czyli rodzina, 

to solidarna, zgrana drużyna. 

Zawsze wysłucha cię i zrozumie. 

I dobrą radę jeszcze podsunie ! 

Tato z uśmiechem budzi cię z rana, 

do snu bajeczki czyta ci mama. 

Bryka rodzeństwo, kot albo pies. 

I tak rodzinnie , bezpiecznie jest. 



Jeden o drugim zawsze pamięta. 

Wspólne zabawy, wakacje , święta. 

Grille ,spacery, rowery , kino. 

Miło coś robić całą rodziną ! 

Do swego domu wracasz z radością, 

bo tu się wszyscy darzą miłością, 

która tak mocno was połączyła. 

Przez to w rodzinie jest wielka siła !          

 

 

                   „ ZIELONE UFOLUDKI” sł. A. Rżysko  -  piosenka miesiąca 

                     sł .A .Rżysko- Jamrozik, muz. W. Kowalewski 

 

1.Mój brat wciąż czyta o kosmitach, 

Gwiazdach, planetach i orbitach. 

O niczym innym nie chce słyszeć, 

nawet do UFO listy pisze. 

Wreszcie zasłużył na nagrodę 

i latający ujrzał spodek 

bo wylądował dziś  w ogródku  

pojazd zielonych ufoludków. 

         Ref. Zielone włosy, zielone butki, 

                  całe zielone są ufoludki .(x2) 

2.Kot na ich widok zaraz zmyka,  

Dziwnego boi się ludzika. 

Pies szybko przykrył nos ogonem. 

- Może to gryzie to zielone ? 



A czym się żywi śmieszny stworek? 

Czy zjedzą z nami podwieczorek? 

Kompot dostały, tort dostały, 

zjadły, wypiły i odleciały . 

            Ref. Zielone włosy….. 

 

                                                                                                 


