CZERWIEC
W GRUPIE
KRASNOLUDKÓW

Czerwiec rozpoczęliśmy od ważnego dla nas święta czyli „Dnia
Dziecka”. Na początku wskazywaliśmy na kalendarzu tę znaczącą datę
oraz wykonaliśmy z
pomocą naszej pani
papierowe czapki.
Spotkała nas też miła
niespodzianka –
program artystyczny
który zaprezentowali
nam nasi starsi koledzy
z przedszkola, ubrani w
pięknych strojach
śląskich. Bardzo nam się podobał występ, który oglądaliśmy z wielkim
zainteresowaniem, nagradzając oczywiście zasłużonymi brawami
wykonawców. Nawet nie spodziewaliśmy się, że czeka nas jeszcze
wiele innych niespodzianek. Przez chwilę zamieniliśmy się w Indian,
biorąc aktywnie udział w
opowieści ruchowej. Były też
ciekawe zabawy z chustą
animacyjną, oczywiście
naszą ulubioną okazała się
zabawa w kwiat. Rzucaliśmy
też piłeczką do miski z wodą i
każdy z nas umiał trafić do
celu. Ale największą radość
sprawiło nam poszukiwanie
cukierków w sali, które wcześniej ukryła w różnym miejscach nasza
pani. Jeszcze długo wspominaliśmy ten pełen wrażeń i miłych
niespodzianek dzień.

Aby rozwinąć nasze czytelnicze
zainteresowania, poruszyliśmy temat
„Książka najlepszym przyjacielem”, który
zajął nam aż dwa tygodnie. Pierwszy tydzień
rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki
„Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo”,
wypowiadając się na temat jej treści. Każdy z nas wypowiedział się też
na temat swojej ulubionej książki oraz kolorowaliśmy obrazki znanych
postaci z bajek. Pokonaliśmy nawet tor przeszkód z wykorzystaniem
ławki gimnastycznej, obręczy i piłki. Wypowiadaliśmy się też na temat
miejsc, gdzie możemy znaleźć książki. Każdy z nas wiedział czym różni
się księgarnia od biblioteki. Naszą salę chwilowo zamieniliśmy w sklep
z książkami, wcielając się w rolę sprzedawcy i klientów. Nie
zapomnieliśmy o zwrotach grzecznościowych, no i oczywiście o
zapłaceniu za książki, a za pieniążki posłużyły nam klocki. Aby
zobaczyć prawdziwą księgarnię wyruszyliśmy na wycieczkę,
zwiedzając to miejsce pełne książek. Oglądaliśmy książki ułożone na
wystawie i na regałach oraz porównywaliśmy materiał, z którego są
zrobione i dla kogo przeznaczone. Zwróciliśmy też uwagę na podział
książek ze względu na ich tematykę. Panie z księgarni podarowały
nam kalendarz i drobne zabawki, a my podziękowaliśmy za miłe
przyjęcie.

W kolejnym dniu wysłuchaliśmy opowiadania „Tito i Czarnulek”,
składając przy tym obrazek pocięty na części,
obrazujący niniejsze opowiadanie. Opowiadanie
to uświadomiło nam, jak ważne jest dzielenie się z
innymi. Była też zabawa matematyczna „Nasze
książeczki”, polegająca na porównywaniu grubości
książek. Pani przeczytała nam ciekawą bajkę „Wilk
i siedem koźlątek”, a my prowadziliśmy dyskusję na temat morału z
niej wypływającego. Siedząc w kręgu stworzyliśmy własne
opowiadanie o koźlątkach, starając się wypowiadać pełnymi
zdaniami. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wyruszyliśmy
do Biblioteki Miejskiej, gdzie
pani przeczytała nam bajkę
„Trzy świnki”, a my na jej
podstawie stworzyliśmy
teatrzyk, wykorzystując do tego
kukiełki. Zobaczyliśmy też
wyremontowane
pomieszczenie biblioteki na
piętrze, gdzie pani przybliżyła nam
postać Króla Maciusia I oraz autora tej
powieści. Niektórzy z nas mieli nawet
okazję usiąść na dużym tronie, ubrani
w szaty królewskie. Jak co miesiąc
odwiedzili nas również goście z „Małej
Filharmonii”, którzy tym razem
zaprezentowali perkusję. Poznaliśmy
dźwięki niektórych instrumentów
perkusyjnych oraz akompaniowaliśmy
do muzyki na instrumentach nietypowych jak łyżki czy puszki. W
związku z omawianą tematyką nauczyliśmy się też piosenki

„Kolorowa książka”, określając tempo i nastrój, bawiąc się rytmicznie
oraz wykonując jej instrumentację. Teraz już wiemy do czego służy
zakładka i jak się nią posługiwać, dlatego też samodzielnie
ozdobiliśmy zakładkę drobnymi elementami z dziurkacza oraz
wyciętymi przez nas z kolorowego papieru do pakowania.
Ważne jest też, by posiadać wiedzę na temat własnego miejsca
zamieszkania, dlatego też takie zagadnienie poruszyliśmy. Razem z
naszą panią omawialiśmy ciekawe miejsca w Cieszynie. Wyszliśmy
też na spacer do Lasku Miejskiego, gdzie bawiliśmy się w najlepsze na
placu zabaw, a w drodze powrotnej
odwiedziliśmy również pomnik
Księcia cieszyńskiego Mieszka I,
słuchając ciekawej opowieści naszej
pani. Na drugi dzień wysłuchaliśmy
także „Legendy o trzech braciach”
ilustrowanej obrazkami.
Wyklaskiwaliśmy ich imiona i próbowaliśmy określić które z nich jest
dłuższe, a które krótsze. Kolejny
dzień był dla nas pełen emocji,
gdyż wyruszyliśmy na wycieczkę
do Leśnego Parku
Niespodzianek w Ustroniu.
Obserwowaliśmy tam
zwierzątka leśne m.in. : sarny,
jelenie, żubry, muflony oraz
wiele innych. Oglądaliśmy też
ciekawy pokaz lotu ptaków drapieżnych, słuchając przy tym
ciekawostek z nimi związanych. Na koniec przeszliśmy aleją bajkową,
odgadując nazwy przedstawionych tam bajek. W związku z
omawianą tematyką nauczyliśmy się piosenki „Moje miasto”,

uczestnicząc w zabawie rytmicznej i ilustrując
ruchem jej treść. Wzięliśmy także udział w
zabawie dramowej „Zareklamuj swoją
miejscowość”, każdy z nas oczywiście miał swój
niepowtarzalny pomysł na własną reklamę.
Następnie kredkami świecowymi narysowaliśmy
wybrane przez siebie ciekawe miejsce w naszej
miejscowości. Oglądaliśmy również pocztówki przedstawiające różne
miejsca w Cieszynie, segregując i przeliczając je w każdej grupie.
Potrafiliśmy określić gdzie jest ich mniej a gdzie więcej.
Wakacje coraz bliżej, więc postanowiliśmy omówić to właśnie
zagadnienie. Rozpoczęliśmy od pakowania wakacyjnego plecaka,
wybierając rzeczy przydatne na wakacjach.
Rozwiązywaliśmy też zagadki słowne i
wypowiadaliśmy się na temat wyglądu
plecaka, który każdy z nas chciałby mieć.
Oczywiście nasze wypowiedzi były bardzo
różne, gdyż każdy w myślach miał swój
wymarzony plecak. Z racji tego ze bardzo
lubimy zabawy ruchowe, wzięliśmy udział w opowieści ruchowej
„Jedziemy na wakacje”. Wsiedliśmy do pociągu który zawiózł nas w
różne ciekawe miejsca. Nasze zwinne rączki wykonały również pracę
plastyczną „Wakacyjny plecak”, wydzierając i naklejając kolorowe
skrawki papieru na sylwetę plecaka,
pozostałe jego części pokolorowaliśmy
kredkami. Nasze prace były bardzo
pomysłowe i kolorowe. Wysłuchaliśmy
też opowiadania „Wakacyjna przygoda
Tomka” ilustrowanego obrazkami,
odpowiadając na pytania związane z

jego treścią. Spragnieni ruchu, wzięliśmy udział w zabawach i
ćwiczeniach ruchowych opartych na treści opowiadania „Latający
dywan”. W ucho wpadła nam też piosenka „Wakacje
przedszkolaków”, której z chęcią się nauczyliśmy, biorąc przy tym
udział w ćwiczeniach emisyjnych oraz określając jej nastrój i tempo.
Wystukiwaliśmy również rytmy, uprzednio pokazane przez naszą
panią. Któż z nas nie ma wakacyjnych marzeń, a my postanowiliśmy
je wyrazić w formie pracy plastycznej techniką kolażu, wycinając z
czasopism interesujące miejsca oraz uzupełniając
swoje dzieło wykonanymi przez siebie rysunkami.
W wielkim skupieniu wysłuchaliśmy opowiadania J.
Papuzińskiej „Na kolonie”, wypowiadając się na
temat przedstawionych tam zdarzeń. Oglądaliśmy
też obrazki
przedstawiające góry,
morze, las, jeziora, miasto i wieś, opisując
je ze wskazaniem charakterystycznych cech
krajobrazu. Podawaliśmy nawet własne
propozycje dotyczące miejsc, gdzie można
w interesujący sposób spędzić wakacje.
Bawiliśmy się także figurami, układając z
nich wakacyjne obrazki oraz składając w całość pocięte figury. Aby
przypomnieć sobie piosenki poznane w ciągu roku, rozpoznawaliśmy
je po fragmencie melodii, były też zabawy oraz ilustracje ruchowe do
wybranych piosenek. Ostatni dzień przed wakacjami spędziliśmy na
placu zabaw, gdzie bawiliśmy się wesoło obręczami i piłkami oraz
budowaliśmy zamki i babki z piasku. Wykonaliśmy też ciekawe
rysunki na wybrany przez siebie temat.
Chcieliśmy serdecznie podziękować rodzicom za udaną współpracę,
miły uśmiech i ciepłe słowa każdego dnia. Dziękujemy również za

elementy dekoracyjne, plansze a także inne materiały, które bardzo
nam się przydały w pracy z dziećmi.
Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy wesołego wypoczynku,
samych słonecznych dni, bajkowych przygód, niezapomnianych
wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Czekamy na Was po wakacjach!
Poznaliśmy następujące piosenki:
„Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo"
1. Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka.
Chociaż misiek zmęczony ziewa ziewa jak smok.
To codziennie wieczorem zanim pójdę do łóżka.
Zanim powiem dobranoc biorę książkę do rąk.
Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo,
bo w książkach tak wiele się dzieje.
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka.
Choć znam go to zawsze się śmieje.
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka.
Choć znam go to zawsze się śmieje.
2. Chociaż mieszka na półce cała masa zabawek.
Chociaż zajęć tysiące proponuje mi brat.

Biorę z półki książeczki.
Na dywanie się kładę.
Godzinami oglądam i powtarzam wciąż tak.
Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo,
bo w książkach tak wiele się dzieje.
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka.
Choć znam go to zawsze się śmieje.
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka.
Choć znam go to zawsze się śmieje.
„Kolorowa książka”
1. Kolorowa książka, książka ulubiona,
obrazkami, literami chce przemówi do nas.
Ref. Bajki stare, bajki nowe,
są w tej książce kolorowej.
Bajki stare, bajki nowe,
są w tej książce kolorowej.
2. W kolorowej książce bajki są ukryte,
ja nie umiem ich przeczytać, jeszcze nie znam liter.
Ref. Bajki stare, bajki nowe,
są w tej książce kolorowej.
Bajki stare, bajki nowe,
są w tej książce kolorowej.
„Kocham moje miasto”
Ref. To moje miasto, to moje miasto.
To tutaj mieszkać, bawić się chcę.
Tu wszystko bliskie, tu wszystko znane.
To miasto Cieszyn nazywa się.

1. W moim Cieszynie jest mnóstwo ludzi.
Tutaj pracują, mieszkają, śpią.
Cieszyniakami się nazywają,
dlatego właśnie szczęśliwi są.
Ref. To moje miasto, to moje miasto.
To tutaj mieszkać, bawić się chcę.
Tu wszystko bliskie, tu wszystko znane.
To miasto Cieszyn nazywa się.
2. Wyjadę czasem stąd z rodzicami.
Nad morze, w góry, nad rzekę, w las.
Lecz zawsze wracam tu do Cieszyna,
bo tu radośnie, płynie mi czas
Ref. To moje miasto, to moje miasto.
To tutaj mieszkać, bawić się chcę.
Tu wszystko bliskie, tu wszystko znane.
To miasto Cieszyn nazywa się.
„Wakacje przedszkolaków”
1. Zosia wyjeżdża dziś z rodzicami,
z piasku zbuduje zamek z wieżami.
Pozbiera bursztyn, muszle kamyki,
i będzie słuchać morza muzyki.
Ref. A kto zostanie na wsi lub w mieście,
temu pomysłów podsunę dwieście.
Może na przykład podglądać mrówkę,
pasikonika czy bożą krówkę.
3. Kuba wędruje z tatą hen, w góry,
Chce być wysoko jak białe chmury.
Zaczną wędrówkę od małej górki,

gdzie pod kamieniem żyją jaszczurki.
Ref. A kto zostanie na wsi lub w mieście,
temu pomysłów podsunę dwieście.
Może na przykład uczyć się pływać,
nurkować, skakać, owoce zrywać.
Poznaliśmy też następujący wierszyk:
„Wakacje”
Pojedziemy na wakacje,
razem z mamą, razem z tatą.
Zabierzemy piłkę, namiot,
i skakankę. Co ty na to?.
Słońce, woda, las już czeka,
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło,
przed powrotem do przedszkola.

W czerwcu na zajęciach
z języka angielskiego
u Krasnali:

Wyjątkowo na naszych czerwcowych spotkaniach zagościł Simon,
którym mógł zostać każdy Krasnal. Chodzi oczywiście o zabawę „Simon
says”, poprzez którą każde dziecko mogło utrwalić poznane zwroty
odnoszące się do aktywności poszczególnych części naszego ciała, np.:
Shake your head, wave your arms itp. Poznaliśmy zwrot: I can… A także
wzbogaciliśmy słownictwo o nowe słówka: holiday, picture, family, mummy,
daddy, sunny, rainy.

Poznaliśmy piosenkę:

„I can”
I can clap my hands.
One, two, three, four, five.
I can stamp my feet.
One, two, three, four, five.
I can nod my head.
One, two, three, four, five.
I can wave my hands.
One, two, three, four, five.
Now we all can dance.
One, two, three, four, five.
Look at Lucky, he can jump!

