Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!
Oto propozycje zabaw i zadań na wtorek 28.04.2020

WARSZAWA – STOLICA POLSKI

1.Rodzicu, pokaż dziecku gdzie na mapie Polski leży miasto Warszawa.
Spróbujcie odczytać jeszcze inne charakterystyczne punkty na mapie np. Turek

2. „Wars i Sawa” – wysłuchajcie legendy polskiej o powstaniu Warszawy
i Warszawskiej Syrenie, którą miasto ma w herbie:
https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat słuchowiska, sprawdź co
zapamiętało.
3. Warszawska Syrenka – wspólnie wysłuchajcie piosenki.
Rodzicu, poproś aby dziecko zwróciło szczególną uwagę na to, jakie miejsca
charakterystyczne dla Warszawy pojawiają się w treści piosenki.
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp
3(audio)

Nasza Warszawska Syrenka sł. Zofia Holska-Albekier, muz. Edward Pałłasz
I. Nasza warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
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
II. Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Ref.: Warszawski Zamek…….

4. Następnie wybierzcie się razem na wycieczkę po Warszawie – online;
zobaczcie co ciekawego w Warszawie warto zwiedzić:
Obejrzyjcie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek

5. Rodzicu, zadbaj o sprawność ruchową swojego dziecka – zestaw zabaw
ruchowych:
„Mali żołnierze” – dziecko maszeruje dookoła pokoju, naśladując żołnierzy na
defiladzie. Wysoko unosi kolana i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy,
np. Padnij (dzieci kładą się na podłodze), Czołgaj się (czołgają się), Powstań
(wstają), Kryć się (chowają się za jakimś przedmiotem)
„Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Rodzic rzuca dziecku piłkę , podając jakiś
kolor. Gdy dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie piłki. Gdy kolor będzie
inny, łapie piłkę i ją odrzuca do rodzica.
„Dom ojczysty” – dziecko układa na dywanie kółko ze sznurka lub wstążki to
będzie domek. Dziecko spaceruje po pokoju na hasło „Dom ojczysty” wskakuje
do kółka czyli swojego domku.

6. „Zamek” – zabawa matematyczna: utrwalanie znajomości figur
geometrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania.
Rodzicu, wydrukuj dziecku planszę do gry. Przygotuj kostkę do gry i dowolne
pionki np. nakrętki. guziki, klocki.
Opis gry: Grę rozpoczyna najmłodszy w rodzinie.
Jeżeli staniesz pionkiem: - na trójkącie przesuwasz się o 1 pole do przodu;
- na kole czekasz 1 kolejkę;
- na kwadracie przesuwasz się o 2 pola do przodu.
Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Powodzenia!!!!

7. Rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki.

Przedszkolaku, pamiętaj o częstym i dokładnym myciu rąk!

