PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK
30.04.2020
WYRUSZAMY NA WYCIECZKĘ PO POLSCE

1 .Ćwiczenia oddechowe ,,Jak łopocze flaga ?- rodzicu, przygotuj kartkę
papieru (lub wspólnie wykonajcie małą flagę).
https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E
Rodzic mówi : Jak łopocze flaga na zmiennym wietrze? Dziecko bierze wdech
i dmucha na flagę (kartkę )-raz mocniej, raz słabiej .

2.Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o tym, co przedstawia zamieszczona mapa :
-niebieskim kolorem zaznaczone są rzeki :Wisła i Odra
-w centralnej części kraju kolorem zielonym są zaznaczone niziny
-na północy Morze Bałtyckie (dziecko maluje na niebiesko),na nim statek
-na południu góry –dziecko maluje na brązowo
-zapytaj dziecko w jakiej miejscowości znajduje się przedszkole (wspólnie
zaznaczcie na mapie)

3.Jesteśmy Polką i Polakiem – zabawa ruchowo –naśladowcza z rodzicami przy
piosence https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

4.Wyruszamy na wycieczkę po Polsce !-zabawa dydaktyczna
Rodzicu wyznacz na podłodze symboliczne granice Polski za pomocą sznurka
lub papieru toaletowego (można przymocować granice do podłogi taśmą
klejąca lub dwustronną ).Na wyodrębnionym w ten sposób terenie ułóż
przedmioty ,ilustracje ,widokówki przedstawiające lub kojarzące się
z krajobrazem górskim , nadmorskim i nizinnym.
Dziecko jedzie wzdłuż granic Polski ,w rytm piosenki ,,Jedzie pociąg z daleka ‘’
https://www.youtube.com/watch?v=gdBS9XTKVi0
Rodzic wyłącza piosenkę ,,pociąg ‘’zatrzymuje się przy wybranej ilustracji czy
przedmiocie i pokazuje ruch kojarzący się z danym miejscem, a dziecko
naśladuje :
-krajobraz morski –fale ,pływanie ,budowanie babki z piasku ,fruwające mewy
-krajobraz górski –zjazdy na sankach ,nartach ,wchodzenie pod górę
lub zabawa matematyczna górskie szczyty – dzieci układają z kubków
plastikowych górskie wzniesienie
https://www.youtube.com/watch?v=39cWrfisTxI
-krajobraz nizinny –poruszają się korony drzew (ręce w górę ),zbieranie
grzybów
Kochani, Wasza podróż po Polsce dobiegła końca. Mam nadzieję, że wycieczka
Wam się podobała i dobrze się bawiliście. Niestety musimy wracać do domu,
bo czeka tam na Was obiad. Wsiadamy zatem do pociągu i kierujemy się
w stronę miasta, w którym mieszkacie i chodzicie do przedszkola. Jak to miasto
się nazywa? Zatem wsiadamy w pociąg do Turku. Zapraszamy do pociągu także
rodziców.
Po zabawie pamiętajcie o dokładnym umyciu rączek.

5.Mamo, przeczytaj wierszyk ,,To moja Polska ‘’

Tu jest moje miejsce na Ziemi
Tu jest mój dom i moja rodzina
To jest moje miasto, moje ulice
Tu każdy mój dzień się kończy i zaczyna
Znam tu każdy plac, każdy zakątek.
Tu mam kolegów i chodzę do przedszkola .
To miejsce kochać ,cenić i szanować
To moja Polska -patrioty rola .

6.Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza :
Którego kraju dotyczył ten wiersz?
Kim są ludzie mieszkający w Polsce ?
Kto to jest patriota?
Jakimi uczuciami darzymy nasz kraj?
Dlaczego czujemy się związani z naszym krajem, co tutaj jest nasze?

7. Przedszkolaku narysuj na kartce ,,Za co kochasz Polskę? (można kochać
Polskę za wszystko, co się w niej znajduje – możesz narysować swój dom,
rodzinę, miejsca w których często przebywasz –przedszkole, działkę, podwórko
itd.).

Miłej zabawy !

