
MAJ 
Tematy tygodniowe:

· Jestem Polakiem

· Jestem Europejczykiem

· Na majowej łące

· Gdzie pracują Rodzice

Treści podstawy programowej:

· rozwijanie  poczucia  przynależności  do Polski,  wybranych tradycji,  zwyczajów, poznanie
historii  państwa  polskiego   w  oparciu  o  wybrane  legendy,  kształtowanie  szacunku  dla
własnego  państwa  oraz  poczucia  tożsamości,  rozwijanie  zainteresowań  symbolami
narodowymi;  rozpoznawanie  melodii  hymnu  państwowego  oraz  zachowania  właściwej
postawy podczas jego słuchania; zapoznanie z wielkimi Polakami tj. Fryderyk Chopin,  Jan
Matejko,  Maria Skłodowska – Curie i Jan Paweł II oraz ich osiągnięciami;

·  zapoznanie z walutą Polski; rozwijanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

· utrwalenie położenia geograficznego naszego kraju, ukształtowania terenu; zwrócenie uwagi
na to, iż powinniśmy poznawać naszych sąsiadów, ich pasje , zainteresowania, odwiedzać 
się wzajemnie i wspierać w trudnych sytuacjach;

· doskonalenie  umiejętności  czytania  ze  zrozumieniem,  utrwalenie  wyglądu  flagi  Unii
Europejskiej i Belgii; zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej; zapoznanie z walutą Unii
Europejskiej – euro, porównanie z walutą Polską;                             

· kształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania do pisania i czytania poprzez 
zapoznanie ze znakiem graficznym litery ,,F, f” oraz ,,Z, z” drukowanej i pisanej (6-latki); 5-
latki zabawy z literą w oparciu o ćwiczenia spostrzegawczości; zabawy utrwalające poznane
wcześniej litery;

· kształcenie orientacji przestrzennej, lepsze pojmowanie przestrzeni, odległości, związków
przyczynowych;

· rozwijanie zainteresowań i  wiedzy przyrodniczej,   zapoznanie z cyklem rozwoju motyla
oraz wybranymi nazwami kwiatów rosnących na łąkach i polach; zapoznanie z wyglądem
pszczoły, nabywanie wiedzy o etapach powstawania miodu;

· rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą
ruchu;

· wyzwolenie  pozytywnych  emocji,  doskonalenie  koordynacji  wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności współpracy, nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami;

· rozwijanie  umiejętności  matematycznych  poprzez  zapoznanie  z  liczbą  10  i  jej  zapisem
graficznym,  doskonalenie  umiejętności  przeliczania  w zakresie  10,  działania  w zakresie
dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10;



· kształcenie umiejętności łączenia i nazywania kolorów, inwencji twórczej, pomysłowości
dziecka;

· kształcenie umiejętności określania zawodów wykonywanych przez poszczególne osoby na
podstawie ubioru i charakterystycznych dla danego zawodu narzędzi; określanie wysokości;
zapoznanie dzieci fachowcami, którzy są niezbędni przy budowie domu tj. murarz, dekarz,
operator  koparki,  kierowca  betoniarki  oraz  zawodami  związanymi  z  dbaniem  o
bezpieczeństwo innych ludzi, np. strażak;

                                                                  


