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Witajcie Biegusie!

Witajcie w czwartek 30.04.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar rozwijający umiejętności artystyczne.
Celem zajęć będzie poznanie ciekawostek związanych z naszym miastem – 
Legionowem, utrwalanie kolorów (biały, niebieski, czerwony) oraz zabawa 
plastyczno – techniczna - wyklejanka „herb Legionowa”. 

1. „Moje Legionowo”

Na początek zaśpiewajcie piosenkę, przypomnijcie sobie jej treść.
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

Pobawcie się wykorzystując karteczki z serduszkami, Przypomnę przebieg zabawy:
Przygotujcie 4 karteczki : na jednej narysujcie 1 serce,
                                          na drugiej 2 serca,
                                          na trzeciej 3 serca,
                                          na czwartej 4 serca.
W rytmie nagrania piosenki swobodnie maszerujcie po pokoju lub ogrodzie. Co jakiś 
czas zatrzymujcie muzykę, rodzic w tym czasie niech unosi wybraną karteczkę, a wy
wykonujcie odpowiednie ruchy:
– karteczka z jednym serduszkiem – miarowe, rytmiczne klaskanie,
– karteczka z dwoma serduszkami – naprzemiennie – klaskanie i tupanie,
– karteczka z trzema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie i obrót
wokół siebie,
– karteczka z czterema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie, obrót
wokół siebie, ukłon.
Możecie wymyślić inne ruchy i obrazki. Zaproście do zabawy rodziców albo 
rodzeństwo.

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


LEGIONOWO to miasto w województwie mazowieckim, położone w bliskim 
sąsiedztwie stolicy Polski – Warszawy.

LEGIONOWO – nazwa miasta wywodzi się od formacji wojskowej „Legiony 
Polskie”

HERB 
Herb Legionowa zaprojektował zespół z Centrum Heraldyki Polskiej czyli tacy 
ludzie, którzy wymyślają i rysują herby dla miast, które nie maja jeszcze swojego 
znaku – herbu. Został uchwalony czyli oficjalnie przyjęty przez Radnych Miasta 
Legionowo 22 listopada 2000 roku.

BARWY
Kolor niebieski oznacza panujący pokój a w naszej wierze chrześcijańskiej oznacza 
oddanie Maryi – Matce Bożej.
Biały to kolor Orła Białego, który jest również w godle Polski.
Czerwony to kolor, który nawiązuje do barw narodowych, jest szczególny dla 
Polaków. Czerwień to kolor krwi, której tyle przelano podczas walki o niepodległość 
ojczyzny.

„Herb Legionowa ”

Przygotujcie sobie papier kolorowy lub krepinę w trzech wymienionych wcześniej 
kolorach (biały, czerwony, niebieski) i klej. Z papieru wydzierajcie malutkie strzępki 
a z krepiny ugniatajcie małe kuleczki. Musi być ich dużo żeby wystarczyło na 
wyklejenie całego obrazka. Załączyłam herb Legionowa w formie kolorowanki – 
wyklejajcie go według powyższej ilustracji.

Uzupełnijcie  karty pracy: 
– fioletowe cz.4 do str 28
– załączone poniżej

Miłej pracy:)
Anna Cybula
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 Rysuj coraz mniejsze szlaczki.


