
Plany miesięczny grupa Owieczki maj 2020
I Tydzień
Krąg tematyczny- Polska to mój dom
I dzień- Polskie symbole narodowe.
II dzień- Miasta Polski.
III dzień- Z czego słynie Polska?
IV dzień- Krajobraz Polski.
V dzień- Płynie Wisła, płynie.

II Tydzień
Krąg tematyczny- W krainie muzyki
I dzień- Instrumenty dawniej i dziś.
II dzień- Muzyka współczesna.
III dzień- Muzyka klasyczna.
IV dzień- Muzyka relaksacyjna.
V dzień- Gdzie słychać muzykę?

III Tydzień
Krąg tematyczny- Wrażenie i uczucia
I dzień- Emocje- co to takiego?
II dzień- Jak emocje przeżywają przedszkolaki?
III dzień- Skąd się biorą łzy?
IV dzień- Jak radzić sobie z emocjami?
V dzień- Wczuwamy się w emocje innych.

IV Tydzień
Krąg tematyczny- Święto mamy i taty
I dzień- Moja mama.
II dzień- Mój tata.
III dzień- Moi Rodzice.
IV dzień- Nietypowe rodziny.
V dzień- Serce na dłoni.

Cele ogólne:
 utrwalenie polskich symboli narodowych;
 zapoznanie z monetami i banknotami;
 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 doskonalenie percepcji wzrokowej;
 wprowadzenie litery J, j;
 doskonalenie uważnego słuchania;
 budzenie ciekawości światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń;
 poszerzanie wiedzy muzycznej;
 doskonalenie umiejętności matematycznych- porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i 

kontynuowanie rytmów;
 zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 wprowadzenie litery H, h;
 doskonalenie motoryki podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;
 rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;



 utrwalenie aspektu porządkowego liczb;
 utrwalenie nazw emocji;
 doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne;
 rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach- objętość, waga, 

dzielenie,;
 rozwijanie inteligencji językowej- umiejętność wypowiadania się na dany temat;
 wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 rozwijanie empatii, uwrażliwianie na los innych;
 poszerzanie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez kobiety i mężczyzn;
 zaznajomienie z pojęciem „adopcja”;


