
Temat kompleksowy: „Moja ojczyzna – mieszkamy w Europie”       Piątek dn. 08.05.2020r.
Termin realizacji: 04.05. – 08.05.2020r. 

 
Drodzy Rodzice!

Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia
składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać  wiedzę  na  temat  flagi  Polski,

ćwiczyć motorykę małą oraz kreatywność. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar
edukacji artystycznej. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Dzisiejsze  zajęcia  rozpoczniemy  od  wiersza  Cz.  Janczarskiego  „Barwy
ojczyste”:

Poziom 1. Rodzic, czytając wiersz , pokazuje dziecku flagę. 

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


A teraz odpowiedzcie na pytania:
- Jakie kolory widnieją na fladze Polski?
- Co oznacza biel na fladze, a co czerwień?

3. Zabawa „Biel i czerwień” - Dziecko odpowiada na pytania:

- Co może być białe? (obłoki, owieczka, śnieg, itp.)

- Co może być czerwone? (jabłko, tulipan (kwiatek), serce, itp.)

Poziom 1.  Rodzic  utrwala  z  dzieckiem kolor  czerwony  i  biały,  pokazując
kilkakrotnie  naprzemiennie  obydwa kolory  (mogą  być  kartki  z  kolorowego
bloku)  i  nazywa  je,  następnie  pyta  dziecko:  „Gdzie  jest  czerwony”?
Powtarzamy zadanie  z  pokazywaniem kolorów,  następnie  zadajemy pytanie
„Gdzie jest biały”?

4. Zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej – Flaga Polski. 

Potrzebne będą: kartka ciemnego papieru, farby plakatowe w kolorze białym
i czerwonym. Rodzic nakreśla kontury flagi. Dziecko koloruje flagę stemplując
paluszkami umoczonymi w farbie.

Poziom 1. Rodzic wspomaga rękę dziecka metodą F. Affolter.

CZĘŚĆ II

1. Spośród  umieszczonych  poniżej  flag,  wybierz  flagę  Polski.  Jakie  kolory
widnieją na pozostałych flagach?



Poziom  1. Rodzic  utrwala  z  dzieckiem  flagę  Polski  na  podstawie  dwóch
poniższych obrazków.

2. Załącznik  1  (na  końcu  dokumentu) –  pokolorujcie  flagę  kredkami  albo
wylepcie plasteliną lub bibułą. Wytnijcie ją i z pomocą Rodzica przymocujcie
do długiej wykałaczki.

3. A teraz posłuchajcie piosenki o naszej fladze (link poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk 

4. Na zakończenie mamy dla Was propozycję zabawki do wykonania wspólnie
z  Rodzicami.  Będzie  to  nie  tylko  wspaniała  zabawa,  ale  także  rozwijanie
umiejętności manualnych oraz wyobraźni (nagranie video).

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


Załącznik 1


