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

 Wtorek dn. 05.05.2020r.

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 nadal  rozwijać  wiedzę  na  temat  naszej

ojczyzny,  będziemy  również  rozwijać  umiejętność  odpowiadania  na  pytania  oraz
ćwiczyć motorykę małą. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji literackiej. 

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  „Co  to  jest
Polska?”

- Co to jest Polska? -
spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś
i las
i zboże w polu,

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


i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.

Polska - to miasto,
strumień, rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,



a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także 
twój rodzinny dom.

A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole. 

Poziom 1 Rodzic utrwala treści zawarte w wierszu w oparciu o obrazki.

A teraz odpowiedzcie na pytania:

- Jakie pytanie zadał Jaś w przedszkolu?
- Co to jest Polska według autora wiersza? (Rodzic wyjaśnia, że Polska, to kraj,
w  którym  wszyscy  mieszkamy.  Wszystko  co  nas  otacza  to  też  Polska.
Miejscowość, w której mieszka dziecko jest w Polsce.)
- Co według Was oznacza słowo „ojczyzna”?
- Mieszkamy w Polsce, więc kim jesteśmy?



3. Zabawa „Prawda czy fałsz” – na zdanie prawdziwe dziecko wstaje z krzesła,
a na fałszywe siedzi na krześle: 

- przy śpiewaniu hymnu należy zachować powagę, 

- największa rzeka Polski to Wisła 

- godłem Polski jest lew z koroną 

- naszą Ojczyzną jest Polska

- Polska leży w Afryce 

- stolicą Polski jest Kraków.

4. Zabawa dydaktyczna „Ile sylab ma …?”. Dziecko rytmicznie dzieli na sylaby
słowa: Polska, przedszkole, wieś, las, pole, miasto, rzeka, obłoki, dom, róża,
komin, samolot.

Poziom 1.  Rodzic wspomaga ręce dziecka podczas klaskania, dzieląc głośno
słowa na sylaby (metoda F. Affolter).

CZĘŚĆ II

1. A teraz mamy dla Was tajemniczy obrazek. Pokolorujcie go zgodnie z kodem
(Załącznik 1 – na końcu dokumentu). Co tam się ukryło?

Poziom 1.  Rodzic wspomaga rękę dziecka.

2. Zapraszamy Was do zabaw paluszkowych, dzięki którym będziecie ćwiczyć
sprawność manualną (naganie video).

3. Zapraszamy Was do doświadczenia z falującą flagą (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



Załącznik 1


