Temat dnia: „KIM JESTEŚ? – poznajemy symbole narodowe” (poniedziałek 27,04.)
Cele ogólne:
− zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i obchodzonym 2 maja świętem flagi państwowej
− kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych
− rozwijanie mowy.
I.
Opowieść ruchowa "Skok przez Polskę": dziecko naśladuje czynności opisywane przez rodzica
(można zaprosić do wspólnej zabawy rodzeństwo).
Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dzieci naśladują odgłosy: szuuuu, szuuuuu).
Przed wskoczeniem do wody musimy się rozebrać do stroju kąpielowego (naśladują rozbieranie się)
i wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i skłonów (wykonują ćwiczenia). A teraz siuuup
(powtarzają) do wody. Oj, trochę zimno, brrr (powtarzają i pokazują jak się trzęsą z zimna).
Spróbujmy zanurkować - bul, bul, bul (powtarzają i naśladują nurkowanie). Szybko się wycieramy,
ubieramy (naśladują czynności) i wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy,
gdzie weźmiemy udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegną jedno za drugim jak
się bawimy zrodzeństwem albo rodzicami). Chwila odpoczynku na wypicie wody (naśladują picie)
i wykonujemy dłuuugi skok w góry (wykonują skok obunóż). Wspinamy się na najwyższy szczyt Rysy, nie jest to łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (naśladują). Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy!
Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek (siadają i naśladują oglądanie widoków).
II.
•

Zagadka

− O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Kto obchodzi swoje święto?
Biel jest na niej i czerwień,
powiewa, gdy wiatr się zerwie.
Rozwiązanie zagadki: (flaga)
•

Demonstracja flagi połączona z recytacją wiersza „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego
„Barwy ojczyste”
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze,
biel jest i czerwień,

Czerwień – to miłość,
Biel serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
(można się go nauczyć na pamięć).

•

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych polskich świąt narodowych.
Obchodzimy go 2 maja, począwszy od 2004 roku. W tym dniu chcemy okazać szacunek naszej fladze
narodowej, wywieszając ją w widocznych miejscach. W całej Polsce organizowane są różne
uroczystości patriotyczne.
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych,
równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru
czerwonego. Barwy te są takie same jak kolory godła państwowego(biały orzeł na czerwonym polu).
Górny pas flagi oznacza białego orła, a dolny –czerwone pole tarczy herbowej. Kolory polskiej flagi
mają następujące znaczenie. Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość.
Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność.
•

Polskie Symbole Narodowe – oglądanie filmu „ Polskie Symbole Narodowe -Polak Mały”
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Rozmowa z dzieckiem na temat filmu:
-W jaki sposób przedstawił się chłopiec?
-Jakie symbole narodowe pojawiły się w filmie?
-Jak wygląda godło Polski?
-Jakie kolory ma flaga Polski i gdzie ją można zobaczyć?
-Czy pamiętasz jaki tytuł nosi nasz hymn narodowy?
•

Zabawa ruchowa przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
Podczas zwrotki „jedziemy pociągiem – naśladujemy rękoma obroty kół”, w czasie refrenu podskoki
i machanie paskami bibuły czerwonej i białej lub wstążkami ( można ilustrować treść piosenki wg
własnego uznania).
•

„Nasza

flaga”

-

ułożenie

flagi

na

podłodze

z

pasków

bibuły

(wspólnie

z rodzicami i rodzeństwem).
•

Pobierz i pokoloruj zgodnie z kodem (symbole narodowe):

http://docs.google.com/uc?export=download&id=1pSjfqc_uW4A2Z18t3fDi7IPpQMd8Dulx
III.

Poproś rodzica o przeczytanie dowolnej legendy polskiej. Zilustruj ją i zrób zdjęcie. Prześlij na
stronę przedszkola.

