Temat dnia: Co to jest Ojczyzna? ( wtorek – 28.04.)
I.
1. Zapraszam na ćwiczenia poranne
Poranna gimnastyka Wstaliście już ??? Mamy dla was dawkę porannej gimnastyki, tym razem w
troszkę innym wydaniu -"Koło fortuny"?? Mamy nadzieję, że wylosujecie jakieś swoje ulubione
ćwiczenie!
https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka#
2. Zabawa „Szyfr”. Potrzebne nam będą karty z kodami – załącznik nr 1 (możecie je również
przerysować). Zadaniem dzieci jest znalezienie liter, które mają wzór pasujący do kodu. Po
dopasowaniu liter będą mogły odczytać hasła. Jak one brzmią?
II.
I.

Posłuchaj piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
Obejrzyj mapę Polski. Obejrzyjcie mapę Polski. Co na niej widzicie. Przypomnij sobie, gdzie w Polsce
są góry, a gdzie morze. Znajdźcie Wisłę. Przez jakie miasta przepływa? Na poniższych ilustracjach
odgadnijcie, co przedstawiają i spróbujcie umieścić je na mapie Polski.

II.

Zabawa „Co najbardziej kocham w mojej ojczyźnie?” Potrzebna nam będzie mapa Polski i kilka
serduszek papierowych. Niech każdy z domowników opowie jakie miejsce w Polsce kocha
najbardziej i dlaczego ( mogą w tym pomóc zamieszczone ilustracje). Potem niech położy w tym
miejscu jedno serduszko. Ciekawa jestem Waszych ulubionych miejsc

III.

Zabawa “Most na Wiśle”. Potrzebna nam do tej zabawy skakanka lub jakaś linka – ona będzie naszą
Wisłą. Zadaniem dzieci jest marsz po pokoju lub po ogrodzie, a na hasło: przejdź przez most – dzieci
ostrożnie, stopa za stopą przechodzą po skakance na drugą stronę.

IV.

Kilka zagadek o Polsce… Tę zabawę najlepiej przeprowadzić z mapą pod ręką. Można przy okazji
wskazać części naszego kraju o których mówią zagadki.
Co to jest?
Na północy kraju
lata mewa śmieszka.
Czy wiesz, przedszkolaku,
nad jakim morzem mieszka? (Morze Bałtyckie)
Choć daleko od morza leżą te góry,
to górale tak za Bałtykiem wzdychają,
że wielki staw między górami
Morskim Okiem nazywają. (Tatry)

Pływa łódka po jeziorze,
a po niebie suną chmury.
W lasach biega pełno zwierza.
Wiesz, gdzie leżą pojezierza? (Mazury)
Płynie przez Polskę
błękitna wstęga.
Od Baraniej Góry
do Bałtyku sięga. (Wisła)
Na południu Polski pagórki i doliny
tworzą rozległe i piękne wyżyny.

A na północy królują równiny
tereny bez pagórków zwą się… (niziny)
V.

Jak już poznaliśmy wszystkie krainy geograficzne Polski to zapraszam do zabawy plastycznej
“Mapa Polski”.
Potrzebne nam będą… różne rzeczy Zaczniemy od wydrukowania szablonu konturu Polski – można
narysować. Potem możecie włączyć inwencję twórczą, albo posłużyć się moimi podpowiedziami.
Wykleimy mapę posługując się różnymi materiałami. Zacznijmy od gór – można wykleić plasteliną .
Potem wyżyny zaznaczymy na żółto i możemy to zrobić bibułą – urywamy małe paski i robimy z nich
kulki, które przyklejamy jako nasze wyżyny. Reszta Polski to niziny zielone – tu może być zwykła
farba, przyklejona trawa. Z niebieskiej wstążki zróbmy Wisłę, a plasteliną naklejoną na nizinach
zaznaczmy Mazury. Jeszcze tylko niebieska farba na Bałtyk i nasza mapa gotowa. Jak wyszło? Czekam
na zdjęcia.

III.

Zabawa “Polska – mój dom”. Potrzebne nam do tej zabawy skakanki lub jakiś sznurek. Ułóżcie ją
na dywanie na kształt Polski. Mówimy teraz jakim pojazdem poruszamy się i dzieci naśladując ten
pojazd poruszając się poza konturem (np. autem – trzymają kierownicę i udają, że prowadzą
samochód; samolot – ręce rozłożone, rower – kładą się i rowerek, hulajnoga, statek itd). Na hasło
“Wracamy do domu” wbiegamy na kontur Polski.
Rodzice (lub starsze rodzeństwo) czytają kolejną legendę polską – rozmowa na temat wysłuchanej legendy.

