GŁÓWNE ZAMIERZENIA
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA M-C MAJ GRUPA „ZAJĄCE”
Główne zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
1. Podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują

rodzice, czym się zajmują.
2. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,

nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.
3. Wykonanie katalogu ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
4. Prowadzenie obserwacji ptaków: lot ptaków, naśladowanie głosów i od-

głosów ptaków, opisywanie ich wyglądu.
5. Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych

instytucji, zabytków i miejsc.
6. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hym-

nu.
7. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych

członków rodziny.
8. Wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
9. Przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna

zabawa z rodzicami podczas uroczystości przedszkolnej.

Zadanie, umiejętność z programu wychowawczego przedszkola:
1. Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych emocji:
- nazywanie uczuć na podstawie mimiki i gestu;
- określanie własnego samopoczucia;

- śpiewanie piosenek w sposób radosny, smutny, zły, przerażony itd.

Zadanie, umiejętność z programu „Bezpieczne przedszkole”:
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych:
- dziecko myje dłonie przed posiłkiem i po posiłku;
- dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o swoje rzeczy i nie naraża
ich na zgubienie lub kradzież;
- dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
- dziecko wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia; gdzie można
otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
- dziecko zna ważne telefony alarmowe;
- dziecko rozumie dlaczego nie wolno bawić się zapałkami i prądem;
- dziecko zna przyczyny powstawania pożarów wynikających z bezmyślnych
zabaw.

PIOSENKA
Na majowej łące
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

I.

Na majowej łące świerszcze dają koncert
Cyk, cyk, cyk, cyk
Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom
Tak jak świerszcze zaśpiewamy mamom.

II.

Na majowej łące żabki dają koncert
Kum, kum, kum, kum
Nutkę taką samą zaśpiewamy tatom
Tak jak żabki zaśpiewamy tatom.

III. Na majowej łące boćki dają koncert
Kle, kle, kle, kle
Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom
Tak jak boćki zaśpiewamy mamom.

WIERSZ
Dom
Autor: K. Datkun-Czerniak

Dom to rodzina.
Dobre mamy ręce,
co przytulą, pomogą się ubrać szybko.
To tato, który poczyta bajkę na dobranoc,
i nazwie mnie złotą rybką
Babcia i jej słodkości,
serniki, makowce – pyszności!
Dziadek, który ma dla mnie czas
i mocno kocha wszystkich nas.
I moje rodzeństwo kochane.
Nigdzie stąd nie wyjadę.
Na zawsze w domu zostanę.

.

