
Witajcie Drodzy Rodzice i Drogie Dzieciaki!

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o kraju, w którym żyjemy, czyli o ….Polsce.

1.Co to jest niepodległość? - wysłuchajcie piosenki i porozmawiajcie na temat jej treści.

httpwww.youtube.com/watch?v=-
mI645aCTgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28qAC2lEvng_fAecoadCp9CZHlV5G3idJ5ru
nUF7NZuhxO1gR0SBxTyb8s://

2.Teraz zapraszam Was do obejrzenia ciekawej prezentacji, z której dowiecie się między 
innymi ,gdzie leży Polska, przypomnicie sobie jak wygląda jej godło i flaga, jak nazywał się
pierwszy król, jak nazywa się obecny prezydent i wielu innych rzeczy. Na dole strony są 
fajne zadania do wykonania.

http://swiatprzedszkolanki.pl/?p=318

3.Warszawa – stolica Polski

https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE

4. Narodowy quiz, czyli krótkie podsumowanie – podnieś prawą rękę jeśli chcesz 
powiedzieć TAK, a lewą, jeśli chcesz powiedzieć NIE.

-Moją ojczyzną jest Polska

-Godłem Polski jest orzeł w koronie

-Ojczyzna to miasto

-Godło to biało-czerwony materiał

-Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego na górze i białego na dole

-Polska to nasza stolica

-Przez Warszawę przepływa Wisła.

-Herbem Warszawy jest złota rybka

5.Przejedźmy się teraz po Polsce i pośpiewajmy

https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE

6. Jeśli już tyle wiemy o Polsce, to zajmijmy się teraz pierwszą literą, czyli „p”

- dokonajcie analizy słowa „POLSKA”, określcie, ile jest głosek, a ile sylab;

- określcie położenie głoski „p”, poszukajcie innych wyrazów, zaczynających się na tą 
głoskę;

-sprawdźcie, ile w wyrazie jest samogłosek, a ile spółgłosek.

7.Pisanie litery „p” ( wzór litery na końcu opracowanego tematu)

8.Rozsypanka literowa

Zróbcie Państwo, proszę, wspólnie z dziećmi kartoniki z pojedynczymi literami, 
pomieszajcie je, a następnie poproście aby dziecko wylosowało na początek np. cztery 
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literki i spróbowało utworzyć z nich wyraz. Przyznawajcie dzieciom punkty za każdy 
sukces, zliczcie i postarajcie się nagrodzić czymś dzieciaki.

9.Biel i czerwień -

- to nasze barwy narodowe, spróbujmy się pobawić tymi kolorami. Proponuję je 
pomieszać. Co nam wyjdzie? Oczywiście różowy! Namalujcie różową Polskę! Nie muszą 
to być góry czy morze (chociaż to byłoby fajne gdyby nam się Bałtyk zaróżowił), może to 
być miejsce gdzie mieszkacie.

A może zechcecie się pobawić w takie malowanie?

https://www.youtube.com/watch?v=-MJJM4ONdwE

Mieszanie barw to zawsze jest cudowna zabawa....tylko będzie trochę bałaganu w 
domu......

9.Dlaczego Polska piszemy wielką literą?

Drodzy Rodzice przypomnijcie dzieciom kiedy Piszemy wielką literę na początku

-imię i nazwisko

-nazwy państw, miast, rzek , mórz, gór itd.

-początek zdania(przy okazji utrwalcie z dziećmi z czego składa się zdanie i czym jest 
zakończone(kropka, wykrzyknik, znak zapytania)

10.Pytanie i odpowiedź, czyli „Katechizm polskiego dziecka” W.Bełzy

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

To wszystko na ten tydzień. Miłej zabawy!

Jeśli posiadacie w domu podręczniki zachęcam do wykonania ćwiczeń związanych z 
tematem: Polska – moja Ojczyzna  str. 18 – 25.

https://www.youtube.com/watch?v=-MJJM4ONdwE



