
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc maj 2022 dla gr II. 

Tematy kompleksowe: 
1. Moja miejscowość, mój region.
2. Moja ojczyzna.
3. Łąka w maju.
4. Święto rodziców

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

• przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w 
miejscach publicznych,
• rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
•  przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
•  kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
• poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
• tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
•  rozwijanie sprawności manualnej,
•  rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
• poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
• zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju, rozwijanie 
umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
• rozwijanie pamięci odtwórczej,

Piosenka: „Jesteś mamo , tato skarbem mym” Wiersz: „Święto mamy”, „Święto taty
1. Kiedy mija noc i dzień nastaje
Zawsze mówisz mi witaj kochanie.
Po czym tulisz mnie czule całujesz
Więc zaśpiewam Ci to co ja czuję.
Proszę otwórz serce swe
Niech w nie wpadną słowa te
Które Tobie teraz ja
Podarować właśnie chcę 
Ref:     Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam
Jesteś tato skarbem mym                                      
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednemu dam
2. Kiedy mija dzień i noc nastaje
Mówisz miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe
Niech w nie wpadną słowa te
Które Tobie teraz ja
Podarować właśnie chcę
Ref:   Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam
Jesteś tato skarbem mym                                        
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednemu dam

Droga mamo uśmiechnij się,
przecież dzisiaj jest Twój dzień!
Dlatego przesyłam całusa mocnego
życząc Ci wszystkiego najlepszego!

W dniu Święta Taty
radośnie serce mi bije.
Więc krzyknę razem z innymi:
Drogi tatuś niech żyje!


