Delfinki- Wiosna dookoła nas
termin realizacji: 16.05.- 20.05.2022 r.
Dziecko:
1. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie późną wiosną.
2. Uważnie słucha i analizuje utwory literackie.
3. Uczy się na pamięć fragmentu wiersza.
4. Rozpoznaje i nazywa kwiaty wiosenne.
5. Zna wybrane ptaki i ich gniazda.
6. Zna literę ,, ł '', ,,Ł ''. Odczytuje proste wyrazy z poznanych liter.
7. Zna cykl rozwojowy motyla i żaby.
8. Doskonali umiejętności dodawania i odejmowania.
9. Wykonuje prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.
PINGWINKI
16.05.2022 – 20.05.2022
Temat: Rodzina razem się trzyma
5-latki
Cele:
dziecko
- potrafi się wypowiedzieć na temat członków swojej rodziny
- opowiada o tym, jak spędza czas ze swoją rodziną
- sprawnie przelicza elementy
- wykonuje proste obliczenia związane z dodawaniem
- śpiewa piosenkę dla mamy i taty
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące opowiadania
- wykonuje pracę plastyczną dla mamy
16.05.2022 – 20.05.2022
Temat: Rodzina razem się trzyma
Pszczółki
Cele:
dziecko
- potrafi się wypowiedzieć na temat członków swojej rodziny,
- opowiada o tym, jak spędza czas ze swoją rodziną,
- sprawnie przelicza elementy,
- wykonuje proste obliczenia związane z dodawaniem,
- śpiewa piosenkę dla mamy i taty,
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące opowiadania,
- wykonuje pracę plastyczną dla mamy.

Oczekiwane osiągnięcia dziecka- grupa Tygryski
Temat tygodnia: Rodzina razem się trzyma
Termin realizacji: 16.05.-20.05.2022
W tym tygodniu :
- porozmawiamy o rodzinie: jej wartościach, właściwych relacjach, przeszłości, roli każdego
członka rodziny
- będziemy wyrażać swoje emocje i odczucia związane z rodziną za pomocą mimiki, gestu i
rysunku
- poznamy kolejna literę „H” , „h”
- wykonamy zadania w kartach pracy
- wykonamy prace plastyczne związane z tematem
- nauczy się piosenki
- będziemy odczytywać proste teksty, wykonywać zadania graficzne

Osiągnięcia dzieci, grupa „Stokrotki”
Temat tygodnia: „Ja i moi bliscy 16.05.2022r. - 20.05.2022r.
Cele ogólne:
–

słucha opowiadań, wierszy czytanych przez nauczyciela, wypowiada się na ich temat,
poznaje wartość rodziny

–

rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach

–

poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych

–

poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,

–

poznanie wybranych utworów muzyki poważnej, kształtowanie umiejętności
interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

–

ukazanie piękna bycia częścią rodziny,

–

ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,

–

rozwijanie umiejętności przeliczania,

–

poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,

–

rozwijanie motoryki małej,

–

poszerzanie doświadczeń plastycznych,

–

uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

–

wykonuje zadania w KP dla 4-latków

–

uczestniczy w zabawach ruchowych i zabawach rytmiczno-ruchowych

Tematyka tygodnia- Na tropie przyjaciół przyrody (projekt edukacyjny)
16.05.-20.05.2022
Grupa 4 Zajączki
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
- pozna drzewa w różnych ekosystemach,
- wykona doświadczenia obrazujące obieg wody w roślinie,
- tworzy leśny kodeks,
- pozna leśne zwierzęta,
- wie, jak właściwie zachować się podczas wycieczki do ,,Rancza w Dolinie”.
Grupa: Krasnale
Termin realizacji: 16-20.05.2022
Temat tygodnia: Książki i książeczki
W tym tygodniu dziecko:
- wie, jak powstają książki
- wykazuje zainteresowanie książkami
- wypowiada się na temat swojej ulubionej książki
- wie, że o książki należy dbać
- układa historyjkę obrazkową
- składa obrazki z części
- rozwiązuje zagadki
- doskonali spostrzegawczość
- doskonali orientację w przestrzeni
- sprawnie przelicza na konkretach
- uczestniczy w zabawach ruchowych
Osiągnięcia dzieci, grupa „Kangurki”
Temat tygodnia: „Na tropie przyjaciół przyrody” 16.05. - 20.05.2022r.
Cele ogólne:
–

słucha wierszy, bajek o tematyce przyrodniczej, odpowiada na pytania

–

pozna jak powstaje drzewo, drzewa w różnych ekosystemach, budowa drzewa, do
czego są potrzebne drzewa

–

pozna podstawowe zasady właściwego zachowania się wobec przyrody

–

pozna gatunki wybranych zwierząt żyjących na drzewie i w ich otoczeniu

–

wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

–

wykonuje pracę plastyczno – techniczna wg instrukcji

–

dodaje na liczmanach i porównuje zbiory

–

potrafi współpracować i bawić się z rodzicem

–

uczestniczy w wycieczce do Ranczo w Dolinie, poznanie rożnych gatunków drzew

Temat tygodnia: Rodzina razem się trzyma.
16.05.2022 – 20.05.2022
„Myszki”
5-latki
Cele:
Dziecko
- potrafi się wypowiedzieć na temat członków swojej rodziny;
- opowiada o tym, jak spędza czas ze swoją rodziną;
- sprawnie przelicza elementy;
- wysłuchuje głoskę h w wyrazach;
- czyta globalnie wyraz hak;
- wykonuje proste obliczenia związane z dodawaniem;
- śpiewa piosenkę dla mamy i taty;
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące opowiadania;
- wykonuje pracę plastyczną dla mamy.
Tematyka tygdnia: Baśnie, bajki, legendy.
16-20.05.2022r.
Grupa Promyczki
1.
2.
3.
4.
5.

Legendy z różnych stron.
Bohaterowie baśni.
Nasze ulubione basnie.
Książka – czy tylko papierowa?
Tworzymy książkę.

Cele ogólne:
– wprowadzenie pojęcia legenda,
– wprowadzenie litery Ł,
– wprowadzenie cyfry 10,
– uświadomienie procesu tworzenia książki,
Osiągnięcia dzieci, grupa „Smerfy”
16.05.2022r. - 20.05.2022r.
Temat tygodnia: „Rodzina razem się trzyma”
Cele ogólne:

–

Słucha opowiadań, wierszy czytanych przez nauczyciela, wypowiada się na ich temat,
poznaje wartość rodzina

–

Przyjmuje postawę prorodzinną, uświadamia sobie wspierającą rolę rodziny

–

rozbudza w sobie zainteresowanie i szacunek do pracy i zajęć wykonywanych przez
rodziców

–

Poznaje historię rodziny, buduje drzewo genealogiczne swojej rodziny

–

6latek- poznaje literę h, H, rozwija sprawność manualną

–

6latek- doskonali umiejętności dodawania i odejmowania

–

Tworzy formę męską i żeńską od nazw zawodów

–

Wypowiada się na temat emocji i przeżyć związanych ze swoją rodziną, potrafi ją
wyrazić w formie rysunku

–

Uczy się piosenki „Majowe życzenia”

–

Rozwija koordynację ruchowo-słuchową – wzrokową, sprawność i zwinność

–

Uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

–

Poznaje możliwości wykorzystania różnych technik do wykonywania upominków dla
rodziców.
Biedronki
Temat „Rodzina razem się trzyma”. 16.05 – 20.05. 2022r

Zamierzone cele do osiągnięcia:
− uświadamia sobie wspierającą rolę rodziny
− posługuje się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa w rodzinie;
−

liczy głoski w imionach

−

rysuje członków rodziny

−

wskazuje litery h, H wśród innych liter;

−

czyta sylaby, wyrazy, proste zdania;

− wypowiada się o ulubionych zajęciach w rodzinie;
− dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
−

tworzy zdrobnienia lub zgrubienia do podanych wyrazów

Tematyka tygodnia: Na tropie przyjaciół przyrody
16-20.05.2022r.

Przewidywane osiągnięcia dziecka: dziecko
- rozumie zasady właściwego zachowania się w parku i w lesie oraz w stosunku do zwierząt
-wzbogaca słownictwo (kora, żywica)
-wzbogaca wiedzę na temat ekosystemu, gatunków drzew, ich zagrożeń, znaczenia dla ludzi i
zwierząt
-śpiewa piosenkę pt. ,, Leśne duszki”
-wykonuje pracę plastyczno-techniczna wg instrukcji
-ilustruje ruchem opowiadanie
-rozwiązuje tematyczne zagadki słowne
-dodaje na liczmanach i porównuje zbiory
-bierze udział w wyjeździe do Ranczo w Dolinie, oraz do Kluczewa- gospodarstwo
agroturystyczne
Grupa 4 latki
Tematyka tygodnia: Mały przyjaciel przyrody- projekt edukacyjny
16.05. - 20.05.2022 r.
Grupa ,,Żabki”

Przewidywane osiągnięcia dziecka
Dziecko:
−

określa co jest dobre, a co złe w stosunku do drzew,

−

określa co to znaczy „ drzewo pod ochroną”,

−

poznaje znaczenie zasad właściwego zachowania się w parku i w lesie oraz w stosunku
do zwierząt,

− potrafi wyjaśnić, jak ważna jest ochrona przyrody,
− wzbogaca wiedzę na temat ekosystemu, gatunków drzew, ich zagrożeń, znaczenia dla
ludzi i zwierząt,
− wzbogaca słownictwo tematyczne (kora, żywica),
− nazywa poszczególne gatunki zwierząt żyjących w otoczeniu drzewa,
− rozpoznaje odgłosy zwierząt.

Grupa 4 latki
Tematyka tygodnia: Egzotyczne kraje.
16.05. - 20.05.2022 r.
Grupa ,,Jagódki”
Przewidywane osiągnięcia dziecka
Dziecko:
• podaje nazwę kraju i miejscowości, w której mieszka
• wskazuje położenie Polski na globusie
• poznaje nazwy kontynentów
• rozumie znaczenie pieniędzy w życiu codziennym

• wie, ile sztuk ma para
• układa flagę Etiopii według wzoru
• wymienia nazwy wybranych zwierząt i roślin występujących w amazońskiej dżungli
• poznaje charakterystyczne miejsca i zwierzęta Australii
• zdobywa wiedzę na temat japońskiej kultury
• posługuje się nietypowym rodzajem sztućców – pałeczkami
• wykonuje uprzejme gesty wobec koleżanek i kolegów
• przelicza na konkretach
• doskonali sprawność ruchową i manualną
• uczestniczy w zajęciach bibliotecznych
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru

16.05.2022 – 20.05.2022
Temat: Rodzina razem się trzyma
5-latki SÓWKI
Cele:
dziecko
- potrafi się wypowiedzieć na temat członków swojej rodziny
- opowiada o tym, jak spędza czas ze swoją rodziną
- sprawnie przelicza elementy
- wykonuje proste obliczenia związane z dodawaniem
- śpiewa piosenkę dla mamy i taty
- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące opowiadania
- wykonuje pracę plastyczną dla mamy

