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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki.

Drodzy rodzice!

Dzisiejsze  zajęcia  wpisują  się  w  obszary  edukacji  społecznej,  językowej  oraz  świata  wartości.  

Zajęcia  w  najbliższym  tygodniu  przybliżą  dzieciom  pojęcia  związane  z  ojczyzną  (symbole  

narodowe) oraz  małą ojczyzną, czyli to co związanego z naszym miejscem zamieszkania.

Drogie dzieci!

W nadchodzącym tygodniu będziemy wielokrotnie mówić o naszym kraju, czyli miejscu w którym  

żyjemy, mieszkamy, nasi rodzice pracują, a Wy Kochani - chodzicie do przedszkola, bawicie się.  

Wszystkich  nas  łączy  przede  wszystkim  to,  że  mówimy w tym samy języku,  w języku polskim.  

Czy ktoś z Was pamięta jak nazywa się ten kraj? Nasz kraj nazywa się POLSKA. Tak wygląda  

kształt na mapie. Postarajcie się paluszkiem „obrysować” kontury na obrazku poniżej.

  

1. Symbole narodowe – najpierw obejrzyjcie poniższy film. Co to są te symbole narodowe?

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


2. Przypomnijmy teraz symbole, czy pamiętacie jak się nazywają:

Tak, to jest flaga Polski. 

W jakich kolorach jest flaga?

Czy pamiętacie jaki ma kształt ma flaga?

KOŁA     TRÓJKĄTA      PROSTOKĄTA

To drugi z symboli narodowych. Pamiętacie jak się nazywa?

To jest godło Polski. Godłem jest orzeł biały na czerwonym tle



Trzeci i ostatni symbol narodowy to:

https://www.youtube.com/watch?

v=AJsWz9SlpfA 

To oczywiście hymn narodowy zwany Mazurkiem Dąbrowskiego.

3. Zabawa ruchowa „Orły do gniazda”: 

Przygotujcie proszę na dywanie kilka miejsc, które będą przypominały gniazda. Mogą być zrobione  

z poduszek, koca, klocków (pomysł należy do Was).Gotowe?

Teraz rozłóżcie szeroko ręce i naśladujecie ruchy wielkiego białego orła. Postarajcie bawić się ze  

swoim rodzeństwem, czy rodzicami. Jedna z osób współuczestniczących w zabawie co jakiś czas  

mówi hasło „gniazdo”, wtedy wszyscy uczestnicy siadają na gnieździe. Za każdym razem liczbę  

gniazd zmniejszamy o „1”. Zabawa trwa do czasu kiedy zostanie tylko jedno gniazdo i jeden orzeł.

4. Zabawa ruchowa – improwizacja ruchowa do muzyki „Płynie Wisła, płynie”. 

Do zabawy potrzebne będą krepina, bibuła, wstążki, chustki lub kartki w kolorach białym i  

czerwonym.

Dzieci otrzymują białe i czerwone przedmioty, a następnie wykonują taneczne ruchy do muzyki j.w.  

Dzieci tańczą, tak  jak czują i słuchają muzyki. Gdy jest szybka, tańczą szybko, gdy jest wolniejsza,  

tańczą  wolniej.   Jeśli  dzieci  nie  mają  pomysłu  rodzice  starają  się  tańczyć,  by  dzieci  mogły  je  

naśladować.

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
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https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Zajęcia popołudniowe:

1. Drogie Dzieci, wysłuchajcie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

2. Mam jeszcze dla Was propozycję wiersza, który pięknie opowiada o Polsce.
,,Co to jest Polska?”
Pytasz - ,,Co to jest Polska?”

Trudne pytanie,

ale postaram się

odpowiedzieć na nie.

Polska- to morskie fale.

To piasek plaży,

wydmy pustyni,

słońce co praży.

Polska – to łąki, pola,

Bory i lasy.

Puszcze nieprzebyte,

co pamiętają dawne czasy.

Polska  - to strumyki,

rzeki, jeziora.

Cztery pory roku,

a każda inna pora.

Polska – to pagórki,

góry i ich szczyty.

Równiny, niziny,

zadziwiających roślin byty.

Polska- to wiatr i wichury,

Chmury pełne deszczu,

Śniegu, lodowego gradu.

A to powiem jeszcze,

że Polska to barwy-

biała i czerwona.

To orzeł w koronie

I hymn- to właśnie Ona.
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Powodzenia!
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