MIESIĄC MAJ W GRUPIE
„ŻABKI”
Maj jest miesiącem, w którym pięknie kwitną drzewa, kwiaty w ogrodach i na
łąkach. Prowadzimy obserwację nie tylko roślin, ale i owadów, płazów i różnych
zwierząt. Możemy coraz częściej spędzać czas na spacerach i zabawach na świeżym
powietrzu, ponieważ więcej jest pogodnych i ciepłych dni.
Na początku miesiąca rozpoznawaliśmy różne rodzaje dźwięków, których szukaliśmy
podczas spacerów. Wiemy, że hałas jest szkodliwy dla człowieka, muzyka i naturalne
odgłosy np. natury są bardzo przyjemne i relaksujące. Zamieniliśmy się w prawdziwych
muzyków i sami tworzyliśmy melodie wykorzystując do tego wiele różnych
instrumentów i nie tylko. Malowaliśmy farbami muzyków grających na różnych
instrumentach, co wcale nie było łatwe. Dzięki temu rozwijaliśmy płynność ręki
podczas malowania postaci ludzkiej. Rozwijaliśmy umiejętność liczenia i prawidłowego
posługiwania się liczebnikami, dodawaliśmy i odejmowaliśmy na konkretach.

„Dzień strażaka”
Dzień ten zaczęliśmy od rozmowy na temat pracy strażaka, poznaliśmy historię
zawodu oraz atrybuty, jakimi dysponuje osoba wykonująca ten rodzaj pracy. Odwiedzili
nas również prawdziwi strażacy i zaprezentowali nam sprzęt, którym posługują się, na co
dzień, gdy są wzywani do pożarów, wypadków i innych zdarzeń gdzie konieczna jest ich
pomoc.

Mieliśmy okazję sami zamienić się na chwilę w strażaków i wypróbować działanie
węża gaśniczego oraz obserwować wytwarzanie specjalnej piany, która służy do gaszenia
pożarów ciał stałych i cieczy, niereagujących z wodą. Piana gaśnicza jest to specjalny
środek chemiczny, powstały po zmieszaniu z wodą i użyciu prądownicy, wytwornicy lub
agregatu pianotwórczego. Bardzo nam się podobało obserwowanie jak działa ten sprzęt, jak
również sprzęt służący do rozcinania blachy i elementów metalowych, wykorzystywanych
podczas różnych wypadków oraz oczywiście wóz strażacki.

„Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do
wartości”
Rozmawialiśmy o sprawiedliwym ocenianiu i sądzeniu innych. Rozumiemy, czym
jest sprawiedliwe postępowanie i kto tworzy prawa oraz zasady postępowania. Sami
również przestrzegamy tych zasad i staramy się być odpowiedzialni za swoje postępowanie
wobec innych.

„Dzień przedszkolaka”
Wspólnie świętowaliśmy ten dzień uczestnicząc we wspólnych zabawach.
Kształtowaliśmy świadomość przynależności do „rodziny przedszkolnej”, jaką
tworzymy. Rozwijaliśmy takie cechy jak: współdziałanie, przyjaźń, dobre maniery.
Przypomnieliśmy sobie kodeks przedszkolaka i zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę
grupową. Braliśmy udział w konkursach i tańcach oraz zabawach integrujących grupę.
Obchodziliśmy również urodziny naszego kolegi Tomka, któremu odśpiewaliśmy „Sto
lat…” i złożyliśmy życzenia. A potem było bardzo pysznie i wesoło, bo mogliśmy
poczęstować się kawałkiem tortu przy wspólnym stole.

„Polska- mój dom”
Utrwalaliśmy wiadomości o naszym kraju, symbolach narodowych takich jak
flaga, godło i hymn. Poznawaliśmy przez literaturę pochodzenia nazwy stolicy PolskiWarszawy i jej herbu oraz ważniejszych miejsc. Nazywaliśmy największe rzeki PolskiWisłę i Odrę, morze- Bałtyckie, góry- Tatry, większe miasta Polski. Zapoznaliśmy się z
różnymi rodzajami domów i nazywaliśmy je oraz szukaliśmy podczas spacerów.
Opowiadaliśmy i czytaliśmy legendy związane z powstaniem różnych miejsc
historycznych i przez wszystkich rozpoznawalnych w Polsce. Słuchaliśmy pieśni
ludowych, oglądaliśmy w książkach stroje ludowe z różnych regionów Polski.
Rozmawialiśmy również na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej, aby
zrozumieć znaczenie przynależności i wiedzieć, co ona nam daje.

„Zawody Mini Euro”
Wraz z grupą Motylki w zieliśmy udział w zawodach, które odbyły się na
stadionie MOSIR w Redzie. Celem tych rozgrywek była promocja aktywności
fizycznej, integracja przedszkoli, nawiązywanie nowych znajomości oraz umiejętność
rywalizacji w duchu fair-play. Dzieci z redzkich przedszkoli, dziewczynki i chłopcy
rywalizowali ze sobą reprezentując wylosowane państwo. My reprezentowaliśmy
Niemcy. Gra była zacięta, dawaliśmy z siebie wszystko i mimo zmęczenia walczyliśmy
do końca. Ostatnim etapem było wręczenie nagród zawodnikom i całej drużynie.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale a przedszkole puchar Mini Euro.

Pozostała część grupy Motylków i Żabek kibicowała nam, dodając otuchy podczas
trudnych chwil. Gdy opadaliśmy z sił, okrzykami wspierali nas do działania. Niektórzy z
nas wykazali się dużymi umiejętnościami w grze w piłkę nożną, inni mimo mniejszych
umiejętności też dawali z siebie wszystko i wspierali drużynę.

„ Łąka i jej mieszkańcy „
Zapoznaliśmy się z przystosowaniem zwierząt do życia w danym otoczeniu,
określaliśmy znaczenie „barwy ochronnej” w życiu zwierząt. Poznawaliśmy warunki
niezbędne do rozwoju zwierząt. Wybraliśmy się na łąkę, zbieraliśmy różne pospolite rośliny
występujące na naszych łąkach i polach. Rozpoznawaliśmy zebrane rośliny i próbowaliśmy
je nazywać. Obserwowaliśmy zwierzęta żyjące na łące, muchy, biedronki, motyle, mrówki,
pająki, ślimaki. Spotkaliśmy także kozy pasące się na łące.

Po rozłożeniu roślin wnikliwie je oglądaliśmy, każdy z nas wybrał sobie te, które
wykorzystał do stworzenia karty wspólnego zielnika.

Wycieczka na łąkę była bardzo udana, ponieważ zebraliśmy wiele różnych gatunków
roślin. Ich nazwy na pewno zapamiętamy i będziemy umieli rozpoznać te rośliny w ich
środowisku naturalnym.

„Płazy w przedszkolu”
Odwiedzili nas w tym miesiącu nietypowi goście. Mieliśmy okazję z bliska
obejrzeć ropuchę, rzekotkę i zapoznać się z ich sposobami przystosowania się do
środowiska naturalnego. Chętnie słuchaliśmy o tym jak żyją, o ich cechach
charakterystycznych. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w Polsce wszystkie płazy są pod
ścisłą ochroną i nie wolno ich niszczyć, a niektóre z nich mogą być niebezpieczne.
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, bardzo nas interesuje życie oraz zwyczaje
wszystkich zwierząt, a płazy okazały się szczególnie ciekawe.

„Święto rodziców”
Zanim odbyła się uroczystość z okazji święta rodziców, musieliśmy wykonać
upominki dla mamy i taty. Przygotowanie programu artystycznego też wymagało dużo
pracy, zwłaszcza, że tym razem było trochę nie typowo.
Śpiewaliśmy piosenki, rozwijając poczucie rytmu, wykonaliśmy laurki dla rodziców
rozwijając zdolności plastyczne i manualne, rozwiązywaliśmy zagadki o rodzinie, uczyliśmy
się wierszyków, rozwijając mowę i pamięć. Podawaliśmy informacje na temat swojej
rodziny oraz wykazywaliśmy się wiedzą na temat zawodów wykonywanych przez naszych
rodziców. Opisywaliśmy wygląd swoich rodziców, dostrzegaliśmy ich charakterystyczne
cechy. Określaliśmy czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków
rodziny. Opowiadaliśmy o swoich rodzinach, co lubimy robić z tatą a co z mamą.
Święto rodziny jest dla nas szczególne, bo to święto mamy i taty, naj ważniejszych w
naszym życiu osób, które bardzo kochamy. Wykonaliśmy, więc dla nich prezent

niespodziankę by sprawić im przyjemność. Bardzo się przy tym napracowaliśmy a cała sala
pięknie pachniała. Zrobiliśmy naturalną sól do kąpieli.

„Dzień rodziny”
I nadszedł ten długo oczekiwany przez nas dzień uroczystość w przedszkolu. Jak
zawsze zaprezentowaliśmy swoje umiejętności przed rodzicami i wręczyliśmy im,
upominek oraz laurkę. Tym razem jednak zaskoczyliśmy ich swoją kreatywnością. Z
pomocą naszej pani wykonaliśmy stroje na pokaz mody, które wcześniej sami
zaprojektowaliśmy. Było wzruszająco i wesoło, to niestety ostatni taki „dzień rodziny” w
przedszkolu, ponieważ już niedługo opuścimy jego mury i nadejdzie czas pożegnania.

W tym miesiącu obchodziliśmy dzień bociana. Poznaliśmy wiele różnych
ciekawostek o tych ptakach, o zagrożeniach i sposobach ochrony tego gatunku. „ Dzień
Bociana” jest świetna okazją do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce, jakie bociany
zajmują w polskiej kulturze i krajobrazie. Rodzina bocianów, która ma swoje gniazdo na
pobliskiej szkole jest przez nas często obserwowana a wiosną niecierpliwie czekamy na
ich przybycie. Jeden z bocianów spaceruje często rankiem na terenie przylegającym do
naszego przedszkola. Udało nam się go sfotografować, gdy szukał pożywienia i
spacerował dumnie.

Zbliżają się powoli wakacje, teraz czas upływa nam na wspólnej zabawie,
piknikach, obserwacji przyrody. Czas ten dla nas jest zawsze radosny i długo pozostanie
w naszej pamięci. Cieszymy się, więc każdą chwilą spędzoną razem na świeżym
powietrzu.

