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Drodzy Rodzice
Maj przywitał nas oczekiwaną zmianą pogody,
temperatury, kolorów. Możemy patrzeć
na świat
w perspektywie przebudzenia, nadziei. Bardzo ważne
wydaje się być uruchomienie w sobie i naszych dzieci
pokładów
wdzięczności.
Przede
wszystkim
za
teraźniejszość, za codzienność. Za dom, miejsce do
spania, to, co możemy zjeść, to, z kim możemy się
przywitać, uściskać. Za to, czego mogą doświadczyć
nasze zmysły. Zadbajmy o to, by nasze dzieci widziały
dużo. I wcale nie chodzi tu zwiedzanie świata (choć nie
wyklucza ;)). Pokażmy rozwijające się liście. Pączki na
krzewach i ich zmianę po kilku dniach. Tulipany, konwalie.
Pozwólmy powąchać młode kwiatki. Dotknąć je, bez
zrywania. Zróbmy sobie konkurs w dostrzeganie kolorów.
Zamknijmy oczy i posłuchajmy ptaków, pszczół.
I wspólnie podziękujmy za piękno, które jest
dookoła nas. Mamy wtedy szansę kształtować w naszych
dzieciach postawę zachwytu i wdzięczności za to, co
istnieje. Cieszenia się z małych rzeczy.

Redakcja

Przyjaciele Kłapouchego w maju:

Przyjaciele Kłapouchego w maju:
 dziękują Bogu za piękny świat;
 modlą się do Matki Bożej;
 wiedzą, że maj jest miesiącem poświęconym w sposób szczególny
Maryi;
 rozwijają postawę odpowiedzialności za książki;
 rozwijają zainteresowanie bajkami;
 rozumieją, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
 rozwijają umiejętność wcielania się w role;
 odczuwają radość z obcowania ze światem literatury;
 ćwiczą wyrażanie myśli w formie prostego zdania;
 potrafią nazywać członków bliższej i dalszej rodziny;


kulturalnie zwracają się do członków rodziny;

 utrwalają znajomość kształtów i nazw figur geometrycznych;


rozwijają umiejętność klasyfikowania ze względu na podaną cechę;

 ćwiczą umiejętność zapamiętywania;
 rozwijają umiejętność wyrażania muzyki ruchem;
 aktywnie słuchają muzykę;
 nabywają umiejętność tworzenia budowli przestrzennych;
 rozwijają wyobraźnię podczas wykonywania prac plastycznych;
 doświadczają radości podczas zabaw ruchowych;
 kształtują estetykę i harmonię ruchu;
 wychodzą na spacery, biegają w przedszkolnym ogrodzie, przebywają
na świeżym powietrzu.

Piosenka
Tralala dla mamy i taty
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
Moja mama jest kochana.
Moja mama wszystko wie.
Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej:
Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!
Najpiękniejszą mamę mam!
Tra, la, la, tram, pam, pam,
Zaraz mamie buzi dam.
W domu, w sklepie, na spacerze
z moim tatą nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
to uśmiecham się.
Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!
Wspaniałego tatę mam!
Tra, la, la, tram, pam, pam,
mamie, tacie buzi dam.

Wiersz
Dzień z rodziną
Zofia Makowska
Z mamą w tańcu się wyginam,
potem aerobik ćwiczę.
Z tatą skaczę jak sprężyna,
ćwiczę boks – mam rękawice.
A gdy siły już nie mamy,
bajki razem oglądamy.

Zadania Przyjaciół Kubusia Puchatka w maju:
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rozpoznają flagę Polski
odnajdują Polskę na mapie
wiedzą kim jest patriota
nazywają wskazane miejsca w Polsce
rozpoznają godło Polski; śpiewają Hymn Polski
nazywają niektóre z miast Polski
słuchają utworów muzyki poważnej
układają budowle z figur
tworzą zbiory warzyw wg instrukcji
znają nazwy i flagi niektórych państw unii
wymieniają mieszkańców łąki
wypowiadają się pełnym zdaniem
rozpoznają i nazywają odgłosy z łąki
dzielą słowa na sylaby i je liczą
układają z mozaiki geometrycznej
porównują liczebność zbiorów, wskazują zbiory
równoliczne
nazywają poszczególne kwiaty i owady
odgadują zagadki
znają i stosują zasady bezpieczeństwa
rozpoznają nazwy zawodów
łączą zawód z przedmiotem
rozwiązują zadania matematyczne
prawidłowo przeliczają
nazywają poszczególnych członków rodziny
szanują swoich rodziców
poprawnie używają sformułowań: starszy, młodszy
rysują portret swojej mamy
samodzielnie tworzą prezenty dla Mamy i Taty
przygotowują występ dla Rodziców z racji ich święta
odkodowują obrazek
niosą pomoc innym

„ Anioł” ( sł. Iwona Kozłowska)
Są anioły na tym świecie
o których nawet nie wiecie.
Jeden jest dla mnie
Drugi dla Ciebie
Pomoże Ci w Twojej potrzebie.
Gdy strach wydaje Ci się duży
Anioł zawsze Tobie służy.
Zamknij oczka, wtul się w poduszeczkę
Ona Ci zawsze poczyta bajeczkę.
Jest dla Ciebie znana
Ten niezwykły Anioł
To Twoja Mama...

„ Drodzy Rodzice”

1. Przecieraliście dla nas szlak
Zna go każde z nas
Zawsze chcemy być obok was
Iść za rękę tak
Wiemy dobrze że kiedy będzie źle
Smutek przegonicie precz
ref.

Mamo Ty jesteś moim powietrzem
Z tobą chcę się śmiać
Tato Ty jesteś moim okrętem
Niesiesz mnie przez świat
2. Gdy popełnię błąd dobrze wiem
Naprawić się go da
Zawsze jedno z Was powie jak
Odpowiedź każdą zna

Wiemy dobrze że kiedy będzie źle
Smutek przegonicie precz. ref. Mamo…
Kiedyś przyjdzie czas role zmieni w nas
Wtedy pomożemy wam. ref. Mamo...

Przyjaciele Królika w maju:

















rozumieją rolę książki w życiu codziennym,
kształtują szacunek do książek,
poznają różne rodzaje książek,
rozwijają pamięć słuchową,
rozwijają słownik czynny,
poznają pojęcia: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia,
biblioteka, czytelnik,
poznają liczbę 0,
nazywają podstawowe instrumenty muzyczne,
poznają pojęcie morał,
poznają liczbę 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym,
poznają różne rodzaje literatury dziecięcej,
kształtują umiejętność wyrażania miłości w stosunku do
członków swojej najbliższej rodziny,
rozwijają umiejętność sprawnego liczenia,
kształtują właściwą postawę ciała,
rozwijają sprawność motoryki małej,
rozwijają umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków.
Wiersz „Bajkowa rodzina”
Moja rodzina jest wyjątkowa.
bajkowa siła w jej środku się chowa.
Mój dom to pałac – choć nie ze złota,
lecz dla każdego otwarte ma wrota.
Mama królową jest – choć bez tronu,
lecz ona mnie skrzywdzić nie da nikomu.
Tata jest królem – choć nie w koronie,
lecz zawsze stanie w mojej obronie.
Jest moja siostra i babcia i dziadek.
mój mały brat i kotek Władek.
A mój pies Burek, pałac ochrania.
Od rana gotowy jest do szczekania.
Ta moja bajka naprawdę się dzieje.
By być szczęśliwym nie trzeba wiele.
Ty też masz swój pałac a w nim swoich bliskich,
Dlatego dziś mocno przytul ich wszystkich.

„Piosenka o książeczce”
W książeczce płynie rzeczka,
w książeczce szumi las.
W prześlicznych twych książeczkach
tysiące przygód masz.
Książeczka Cię powiedzie
na strome szczyty skał.
Z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał.
Jak świerszczyk grał na skrzypcach,
jak morzem płynął śledź.
I co zrobiła Wikcia,
by same piątki mieć.
Lecz chroń i szanuj książki
i kartek nie rwij też.
Wpierw dobrze umyj rączki,
a potem książkę bierz.

Przyjaciele Tygryska w maju:












nazywają zawody wykonywane przez rodziców i osoby
z najbliższego otoczenia, określają czynności zawodowe i cechy
charakterystyczne poznanych zawodów,
znają zasady korzystania z książek, współpracują w grupie,
potrafią wymienić zawody związane z powstaniem książki,
wcielają się w role baśniowych bohaterów,
opowiadają o swoich ulubionych książkach, bohaterach
bajkowych,
wypowiadają się na temat wspólnych zbaw z mamą i odczuwanej
wtedy radości,
uważnie słuchają, realizują zadania w oparciu o analizę
słuchanego tekstu, wypowiadają się na temat upodobań
i zainteresowań muzycznych w swojej rodzinie,
wiedzą, że w rodzinie wszyscy są tak samo ważni,
eksperymentują z rytmem i dźwiękami, muzykują z użyciem
instrumentów oraz innych źródeł dźwięku, rozwijają poczucie
rytmu,

























śpiewają piosenki o różnej tematyce,
tworzą atlas zwierząt,
wyodrębniają fazy rozwoju rośliny na podstawie założonej
hodowli,
wykonują prace twórcze inspirowane walorami przyrody,
wykonują upominek dla mamy, postępując wg instrukcji
tworzą kompozycje techniką origami wg wzoru lub wg własnego
pomysłu,
wykorzystują w pracach plastycznych nietypowe techniki
malarskie,
doskonalą sprawność grafomotoryczną,
wyróżniają głoski w nagłosie, czytają teksty z poznanych liter,
dokonują syntezy głoskowej słów, posługują się czasownikami dla
określania czynności, wyjaśniają funkcję i zastosowanie
zegarka, tworzą wyraz stanowiący nazwę zawodu na podstawie
pierwszej sylaby, wypowiadają się na określony temat,
uważnie słuchają tekstu, rozwijają myślenie twórcze w
zabawach językowych, wyjaśniają, co to znaczy zarozumiałość,
wyciągają wnioski na podstawie treści słuchanego tekstu,
układają życzenia okolicznościowe,
wypowiadają się na temat opisanych zdarzeń, szeregują obrazki
historyjki obrazkowe wg chronologii zdarzeń, odpowiadają na
pytania,
porównują liczebność zbiorów i określają, o ile jest więcej, o ile
mniej, doliczają i odliczają, stosują czynności dodawania
i odejmowania, zapisują proste działania przy pomocy znaków
matematycznych, rozwiązują proste zadania tekstowe, układają
działanie do zadania,
dokonują pomiarów za pomocą centymetra krawieckiego,
wybierają monety potrzebne do zapłacenia określonej kwoty,
obliczają sumę, którą należy zapłacić za kilka produktów,
sprawnie posługują się pojęciami kierunkowymi w odniesieniu do
osi własnego ciała oraz położenia siebie względem innych
obiektów,
prawidłowo trzymają narzędzie pisarskie podczas zadań
graficznych,
prawidłowo wykonują ćwiczenia gimnastyczne,

Piosenka
,, Pięknie żyć”
Chcesz wiedzieć, skąd ten świat
Z jakich gwiazd tu spadł?
Skąd się wziął księżyc, ja i kwiat ?
Wciąż pytasz mnie a ja
nie wiem prawie nic, może tylko tyle,
że tak pięknie żyć.
Pięknie żyć znaczy kochać świat.
Pięknie żyć tak jak żyje ptak
Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr,
A wszystkim życzyć naj...jak najdłuższych lat.
Chcesz wiedzieć, gdzie twój śmiech,
Kiedy smutno ci?
Gdzie ten klucz do zagadek drzwi?
Masz serce tak jak ja,
Czujesz jego rytm, serce podpowiada,
Że tak pięknie żyć.

Wiersz
List do taty /autor nieznany/
Kiedy już sobie odpoczniesz,
Odłożysz gazetę i teczkę,
To wtedy Tato kochany
Zaproszę Cię na wycieczkę.
Będziemy razem wędrować
Trzymając się za ręce,
Po piasku pełnym marzeń- tylko Ja, Ty i nikt więcej.
Wejdziemy na stare drzewo
Tam, gdzie czarodziej ptak lata
I stamtąd zobaczmy

Wszystkie kolory świata.
Porozmawiamy sobie spokojnie
O gwiazdach i rakiecie,
O skarbie, tym za szafą
I Twoim Wielkim Świecie.
A gdy już zejdziemy na ziemię
Tuż przed podróży końcem
Szepnę Ci Tato nieśmiało:
Pamiętaj, Ty też byłeś chłopcem!

Życzenia dla mamy /autor nieznany/
Wiele pięknych kwiatów znamy:
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszych Mam dziś mamy
najpiękniejsze kwiaty słów:
Słowo miłość - za ich troski.
Słowo wdzięczność - za ich trud.
Dar to skromny - dar dziecięcy,
wyśpiewany z serc jak z nut.
Maj - to życie, maj - to kwiaty
Bzy, konwalie, róże, bratki
Maj w uczucia tak bogaty
Maj to także Święto Matki.
Maj to miesiąc najpiękniejszy
Taki świeży i pachnący
Tobie mamo go oddaję
By ten dzień był najcudniejszy.
Byś się dzisiaj uśmiechała
Byś nas zawsze przytulała
Byś nam winy przebaczała
I serdecznie całowała.
Abyś zawsze przy nas była
Najpiękniejsza i jedyna
Mądra, dobra, ukochana
Taka bliska - nasza mam

Dużo mamie mówić miałem lecz gdy biegłem - zapomniałem.
Więc mamusiu - nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
Niech Ci powie jego bicie,
że ja kocham Cię nad życie.

Apel Twojego dziecka

1. Nie psuj mnie dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami
jedynie wystawiam Cię na próbę.
2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi
to poczucie bezpieczeństwa.
3. Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem.
4. Nie karć mnie w obecności innych
5. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne
mi są również bolesne doświadczenia.
6. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie
nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.
7. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak
czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak
bardzo potrzebuję.
8. Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.
9. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy
ich później nie dotrzymujesz.
10. Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa,
aby nie sprawić Ci zawodu.
11. Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję
się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.
12. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informację gdzie
indziej, ale chciałby mieć w Tobie przewodnika po świecie.
13. Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo
realne.
14. Nigdy nawet nie sugeruj, że Twoje cechy to doskonałość i nieomylność.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że tak nie jest.
15. Nigdy nie myśl, że usprawiedliwienie się przede mną jest poniżej Twojej
godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.
16. Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie
mogę się rozwijać.
17. Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać
mi kroku, ale – proszę Cię – postaraj się.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

