27-30.04.2020 r.
POLSKA TO NASZ DOM
I.

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
1. Zapoznaj się z wierszem „Polska" M.Strzałkowskiej. (Poproś rodziców o
przeczytanie wiersza).

2. Narysuj flagę Polski.
3. Opisz słownie jak wygląda godło Polski
4. Gdzie jest ,,J"- zabawa słuchowa.
Słuchaj wiersza ,,Polska", przykucnij gdy usłyszysz
słowo zawierające głoskę J na początku, w środku,
lub na końcu słowa.
5. Wysłuchaj Mazurka Dąbrowskiego
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
Odpowiedz na pytania:
 Gdzie i kiedy możemy usłyszeć hymn Polski?
 W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu?
6. Ułóż napis POLSKA (wykorzystaj gotowe literki lub wytnij literki z gazety.
7. GODŁO POLSKI (przygotuj czerwony karton, białą farbę)- namaluj na
czerwonym kartonie palcem zanurzonym w białej farbie godło Polski (zrób
jak potrafisz).

II.

WARSZAWA- STOLICA POLSKI
1. Wysłuchaj tekstu „Nasza warszawska Syrenka" Z. Holska-Albekier.
Wymień miejsca charakterystyczne w Warszawie

1. Nasza warszawska Syrenka.
co noc urządza wyprawą.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę
Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
2. Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Ref.: Warszawski Zamek…
2. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz,
co jest na nich przedstawione,
policz ile jest wszystkich zdjęć.
Które zdjęcia dotyczą Warszawy?
3. Wstaw w wyrazy brakujące literki:
SY _ EN _ A
Z _M _K
WA_SZA_A

III.

POLSKIE KRAJOBRAZY.
1. Gdzie mieszka moja rodzina?
Przypomnijcie proszę nazwę miejscowości, w której znajduje się nasze
przedszkole.
Czy są wśród waszej rodziny osoby, które mieszkają w górach, nad morzem,
nad jeziorem?
2. Poszukajcie zdjęć z wakacji i określcie miejsca, w których byliście, np. góry,
morze, jeziora.
3. Namaluj farbami fragment krajobrazu polskiego dowolnie wybrany
4. Przeczytaj teksty i uzupełnij je rysunkami (POPROŚ O POMOC RODZICÓW)
Tatry to_______________________________________ w Polsce
Bałtyk to______________________________________w Polsce
Wisła to_______________________________________ w Polsce
Mazury to______________________________________w Polsce

IV.

POZNAJEMY LITERĘ J
1. Podaj sześć rzeczy zawierających głoskę ,,J" narysuj je. Pod każdym obrazkiem
zaznacz kółkami głoski a na niebiesko zaznacz głoskę ,,J", np.: jama- .... jajko .....
2. Napisz literę J na dużym kartonie, dorysuj elementy tak, aby stworzyć SMOKA
WAWELSKIEGO
3. Napisz literę j małą i dużą J lub w zeszycie w 3 linie.

V.

UNIA EUROPEJSKA

1. Policz ile jest gwiazdek na fladze i powiedz, co one
oznaczają
Czy Polska jest członkiem Unii Europejskiej? (POPROŚ O
POMOC RODZICÓW)
2. Zabawa matematyczna - rozwiąż zadanie
Narysuj dwa domy. Na dachu pierwszego domu po prawej
stronie narysuj trzy flagi polski a na dachu drugiego domu po lewej stronie
narysuj trzy flagi Unii Europejskiej.
Ile flag wisi na obu domach? - zapisz, działanie za pomocą cyfr i znaków = +
Ile było flag Polski? - policz i zapisz cyfrą.
Ile było flag Unii Europejskiej? - zapisz cyfrą.
Ile było domów? - zapisz cyfrą.

