04.05.2020 poniedziałek
Moje kochane przedszkolaki!
Rozpoczynamy bardzo ważny tydzień- tydzień patriotyczny.
Patriota - to ktoś kto kocha swój kraj i się tego nie wstydzi. My
kochamy nasz kra j- Polskę .
Będę przesyłać Wam kolejne propozycje aktywności. Życzę owocnej
nauki.
1. Zapraszam na rozgrzewkę logopedyczną.

2. Kochani czy wiecie co to jest Polska ?
Posłuchaj, co mówi na ten temat Natalka w wierszu Czesława Janczarskiego pt. “Co to jest
Polska?
https://youtu.be/gu-i_xsFHdc (Ctrl + kliknij w link lub kopiuj link)
3. Już wiecie co to jest Polska - jeśli tak, to zapraszam Was teraz na wycieczkę po Polscepojedziemy pociągiem ! Uwaga – proszę się trzymać!

https://youtu.be/plug6OIrxRM (Ctrl + kliknij w link lub kopiuj link)
- powiedzcie dokąd pojechaliśmy na wycieczkę?
– czy pamiętasz jakie miasta odwiedziliśmy?
– po czym te miasta można rozpoznać?
4. Obejrzyjcie teraz film, który opowie Ci, po czym można poznać, że jesteśmy Polakami.
Zapamiętajcie nasze symbole narodowe.
https://youtu.be/FJ83BRqFPBA?list=PLXhg1zz6VZhwC8F6rjhispMC0JRj5dmGi (Ctrl + kliknij w
link lub kopiuj link)
Każdy kraj ma swoje symbole: flagę, godło i hymn - (podzielcie te słowa na sylaby)
Nazwijcie pokazane na obrazku polskie symbole narodowe.

5. Zapraszam na ćwiczenia ruchowe:
„Z miasta do miasta” – rozłóżcie na podłodze gazety i przeskakujcie po nich tak, by nie stanąć
na podłodze poza kartką.
„Orły do gniazd”- usiądźcie na gazecie – to gniazdo. Na dźwięk dowolnej muzyki orły, czyli
Wy wyfruwacie z gniazda. Poruszajcie się swobodnie po pokoju w rytm muzyki. Na przerwę
w muzyce powróćcie do gniazda czyli usiądźcie na gazecie.
6. Teraz Polska i symbole narodowe - zabawa „prawda - fałsz”.
Rodzic czyta zdania na temat Polski i jej symboli narodowych. Dziecko ocenia prawdziwość
zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe podnosi w górę zielony kartonik, jeśli fałszywe - czerwony.
Nasz kraj to Polska. P
W godle Polski jest wrona. F
W godle Polski jest biały orzeł. P
Polska flaga jest biało - czerwona. P
Symbole narodowe to flaga, godło i hymn. P
7. Praca plastyczna – Flaga Polski
Kochani! Wykonajcie własną flagę Polski. Technika dowolna, w zależności od tego, co
posiadacie w domu. Oto kilka propozycji:

Dobrej zabawy i do usłyszenia jutro☺

