
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w maju dla grupy IV

1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

Dzieci  dowiedzą  się:  jak  spojrzeć  na  ich  rodzinną  miejscowość  oczami  turysty,  jakie  miejsca
użyteczności publicznej znajdują się w mieście oraz jakie ciekawe miejsca można zwiedzić na świecie
i jaka jest ich historia.

2. Czyim domem jest łąka?

Dzieci dowiedzą się: jakie zwierzęta mieszkają na łące, jakie rośliny rosną na łące oraz do czego
człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin.

3. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

Dzieci dowiedzą się: jakie wspólne cechy łączą dzieci i  rodziców, dlaczego rodzina jest ważna w
życiu  człowieka,  co mogą  czuć rodzice w różnych sytuacjach,  w jaki  sposób dzieci  mogą  pomóc
rodzicom oraz w jaki sposób dzieci mogą sprawić przyjemność swoim rodzicom.

4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Dzieci  dowiedzą się:  co łączy wszystkie  dzieci,  co lubią dzieci  mieszkające w różnych częściach
świata, co to znaczy być przyjacielem oraz jak wykonać proste zabawki.

 Danuta Wawiłow - "Listy"  "Supermocni"  
 (słowa i muzyka: Jolanta Kucharczyk)

W bardzo pięknej sukni w kwiaty
pisze mama list do taty:
"Kochany tato!
Bardzo cię kocham
Kochany tato!
Nudno mi trochę!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
żywego pieska,
misia i sanki,
i jeszcze rower,
i jeszcze za to
bardzo cię kocham,
kochany tato!"

W pięknej kurtce od piżamy
pisze tata list do mamy:
"Kochana mamo!
Jestem już grzeczny
i nie grymaszę
przy zupach mlecznych!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
lalkę i pralkę,
i wycinanki,
i jeszcze farby
kup mi tak samo!
Bardzo cię kocham,
kochana mamo"

Na tym się kończy zabawa cała -
mama córeczkę spać zawołała. 

1. Coś wam dzisiaj powiem – ja bohaterów znam.  
To super są bohaterowie – rodziców takich mam.  
Nie muszą zmieniać strojów i nosić peleryny,  
by  być  od  zadań  tych  specjalnych  dla  całej  swojej
superrodziny.
 
Ref.: Mama leczy wszystkie brzuszki i paluszki.  
Tata ciągle coś naprawia tu i tam.  
Mama szepcze bajki słodkie do poduszki.  
Tata wozi nas po mieście, lody kupuje nam.  
Mamie można mówić wszystko, można się rozczulić.
I to, co tak zasmuciło, odejdzie w cień.  
A do taty jak do miśka można się przytulić.  
To są moi Supermocni na każdy dzień.  
To są moi Supermocni na każdy dzień.

2. Coś wam dzisiaj powiem – rodzice mają moc.  
Tej mocy ciągle używają – codziennie, w dzień i noc.
I czuję się bezpiecznie, gdy jestem w domu z nimi,  
bo nic się złego stać nie może pod jednym dachem z
Supermocnymi.

 Ref.: Mama leczy wszystkie brzuszki…




