Podróżnicy
Maj 2019
Zawody
1.Poznajemy zawody.
2.Zawody naszych rodziców.

Ścieżka edukacyjna

„Maj miesiącem Maryjnym”
Maryja nasza Matka
1.Historia życia Maryi.
2.Matka Boża jako Królowa Polski
Maj miesiącem patriotycznym
1. Konstytucja 3 maja
2. Dzień Flagi
3. Ułani
Przygotowanie do festynu rodzinnego
Socjalizacja: Pamiętam o mówieniu prawdy.

Nawyki

Praca:Gdy wstaję od stolika, przysuwam krzesełko.
Autonomia: Pamiętam o dokładnym umyciu rąk i buzi
po powrocie z podwórka

Święty
Bity obrazkowe

Bity czytania

Bity matematyczne

Psychomotoryka

Mała motoryka

Św. Róża z Limy
OBRAZKOWE
- obrazy Matki Bożej
- cuda świata
CZYTANIA
- ubrania
- wyrazy z rz
MATEMATYCZNE
- dodawanie z 9
- odejmowanie z 9
Motoryka duża
1.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan
i uderzaniem prawą ręką w lewe kolano i odwrotnie.
2.Turlanie, czołganie, chodzenie na czworakach.
4.Chodzenie po równoważni przodem, bokiem, tyłem.
5.Ćwiczenia z elementami rzutu, rzut do celu.
Motoryka mała
1.Kreślenie po śladzie, kredkami, mazakami, wyklejanie
różnymi materiałami,
wydzieranie, malowanie, nawlekanie.
2.Pląsy, zabawy ruchowe,
3.Ćwiczenia relaksacyjne,
4.Nawlekanie koralików na sznurek, zabawy paluszkowe.
5.Cięcie po liniach.

Przygotowanie do nauki pisania.
1. Wypełnianie obrazków konturowych.
2. Kreślenie wzorów po śladzie.
3.Grafomotoryka.
Przygotowanie do nauki czytania.
1..Powtórzenie paradygmatów z głoską J i N. Łączenie
Edukacja polonistyczna sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji.
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.
3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i liczenie
sylab.
4.Układanie wyrazów z wyciętych sylab.
5.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną
sylabę, na daną literę.
1.Przewidywanie następstw - przyczyna i skutek.
2.Zapisywanie czynności matematycznych.
3.Projektowanie gier planszowych.
Edukacja matematyczna 4.Zabawy z zegarem
5.Zabawa z klockami domino – proste działania
arytmetyczne.
Edukacja literacka
Przysłowia

Coś tu się nie zgadza Ralf Butschkow
Dlaczego żyrafa ma długą szyję o.o Leon Knabit
Co dwie głowy to nie jedna.
Bez pracy nie ma kołaczy.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.(Łk 1,37)
Werset z Pisma Świętego Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
Audycja muzyczna
Piosenki

Zabawy w kole

które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4, 4)
Franz Schubert- Piano Trio in E Flat, Op. 100
Nikolay Romsky Korsakov- Hummelflug
Mama Królową – Arka Noego
Tak to tak, nie to nie - Arka Noego
DETEKTYW I USYPIACZ: Dzieci siedzą w kole, pani
prosi o wyjście detektywa. pod jego nieobecność wybiera
dziecko które staje się ,,Usypiaczem". Usypia on kolejne
dzieci mrugając do nich oczkiem (lub obydwoma, jeżeli
nie potrafi jednym). Wezwany detektyw wykrywa kto jest
sprawcą padania na dywan kolejnych dzieci (zapadają na
śpiączkę w sek.) Usypiacz zamienia się w detektywa,
idzie za drzwi. A pani wybiera nowego usypiacza, który
jak zwykle zaczyna działać po wejściu detektywa do sali.

Modlitwa poranna:
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich
najbliższych proszę.

Modlitwa przed posiłkiem:
Modlitwy

Naucz nas dzielić się chlebem i radością
przez Chrystusa Pana naszego.
Modlitwa po posiłku:
Przyjmij dzięki za wspólnotę stołu, chleba,
zaprowadź nas wszystkich do nieba.

Modlitwa na koniec dnia:
Z serca proszę Cię całego, miej w opiece mnie małego.

Angielski

Moja rodzina
Wygląd
Jedzenie, napoje

