PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK
"Unia Europejska"
Zapraszamy do wspólnych zabaw i ćwiczeń:
1. Zapraszam do zabawy: "Język na defiladzie" - język maszeruje jak żołnierz: na raz czubek języka na dolną wargę, na dwa - czubek języka do prawego kącika ust, na trzy czubek języka na górną wargę,na cztery - czubek języka do lewego kącika ust.
Rodzicu, bawcie się razem.
2. "Symbole Unii Europejskiej" – oglądanie filmiku.
Rodzicu, podczas oglądania filmu zwróć uwagę dziecka na symbole UE, oraz na symbole naszego
kraju. Utrwalcie symbole Polski: flagę, godło, hymn.
https://www.youtube.com/watch?
v=h58YVP1Zvmw&fbclid=IwAR1Dc_fPiRMeLCUE0mLZyLuIPdBXOcW9fMYmH2EeOzUrFtIj
2DiVtA8ajJE
3. Zabawa językowa "Czy to Unia Europejska?" - utrwalenie informacji o Unii Europejskiej.
Rodzicu zadaj dziecku pytania. Zadaniem dziecka będzie określenie prawdziwości zdań:
-

-

− Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
− Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej
− Unia Europejska ma własną flagę
− Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek
− Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro.
− Waluta obowiązująca w Polsce to euro.
− Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek.
− Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w
złotówkach”,
Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek Dąbrowskiego”.

4. Hymn Unii Europejskiej – posłuchajcie hymnu i zastanówcie się dlaczego ten utwór nazywa
się „Oda do radości”
https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8
Posłuchajcie też hymnu Polski – rodzicu, Twoje dziecko zna 4 zwrotki, zaśpiewajcie razem
zachowując odpowiednią postawę:
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: ćwiczcie razem
https://www.facebook.com/watch/?v=1548621725300562

6. Zabawa matematyczna „Wesołe dodawanie”:
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie?fbclid=IwAR3mMvHAHwqrn67Hql2oB7YvPR4rdWOzAhVc39QcrgLULeKno0YIfVKk8k
7. „Flaga Unii Europejskiej”– praca plastyczna
Przygotujcie niebieski i żółty papier, nożyczki, klej.
Rodzicu pomóż dziecku narysować 12 gwiazdek na żółtej kartce.
Zadaniem dziecka jest samodzielne wycięcie ich nożyczkami, rozmieszczenie na niebieskiej kartce
wg wzoru z obejrzanego wcześniej filmu i przyklejenie.
Możecie przykleić z brzegu patyczek (np. od szaszłyków). Flaga gotowa.

Dla chętnych MEMORY:
https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory

Dziękuję za wspólnie spędzony czas.

Pamiętajmy o myciu rąk!

