PLAN PRACY NA MIESIĄC MAJ
PSZCZÓŁKI
06.05.2019 – 10.05.2019
TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja miejscowość, mój region
Poniedziałek: Miejscowość , w której mieszkam
Wtorek: Miasta, miasteczka
Środa: Z wizytą w skansenie
Czwartek: Zawody w mojej miejscowości
Piątek: Listy, pocztówki, adresy

13.05.2019 – 17.05.2019
TEMAT KOMPLEKSOWY: Projekt „Misiowe aktywności sportowe”
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

20.05.2019 – 24.05.2019
TEMAT KOMPLEKSOWY: Święto rodziców
Poniedziałek: Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata
Wtorek: Kwiaty dla mamy
Środa: Mój kochany tatuś
Czwartek: Nasze ulubione zabawy i sporty
Piątek: Niespodzianki dla naszych rodziców

27.05.2019 – 31.05.2019
TEMAT KOMPLEKSOWY: Łąka w maju
Poniedziałek: Wycieczka na łąkę
Wtorek: Kwiaty na łące
Środa: Mieszkańcy łąki
Czwartek: Zabawy na łące
Piątek: Kolory wiosny

Piosenki
„To tu”
1. Wokół mnie jest cały wielki świat.

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę.
Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum.
A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

Ref. Tu jest mój dom, tu dom swój mam.
I kocham go, i dobrze znam.
Sąsiadka macha ręką w moją stronę,.
Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.
Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.
Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.

2. W moim świecie dobry każdy czas.

Tu znajome kąty i zapachy.
Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół.

Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

Ref: Tu jest mój dom …

3. Może ktoś pałace chciałby mieć,

A ja kocham mój rodzinny domek.
Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu.
Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu!

Ref: Tu jest mój dom …

„M jak mama, t jak tata”
1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,

Wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.
Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,
I wieczorne przytulańce, którym nie ma końca.

Ref: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!
Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!
M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

Gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!
Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,
Gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

Ref: M jak mama, t jak tata…

