TYDZIEŃ - 27. 04. – 30. 04. 2020r.
TEMAT KOMPLEKSOWY: POLSKA TO MÓJ DOM
Cele do realizacji:
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z legendami i symbolami
największych polskich miast,
- utrwalenie polskich symboli narodowych,
- znajomość swojego adresu zamieszkania,

POLSKA – słuchanie wiersza Anny Bayer
Polska to miasto, moje przedszkole
Parki, ulice i dzieci w szkole.
Polska to wieś pachnąca chlebem,
Białe obłoki płynące niebem.
To także pola, lasy i łąki,
Stokrotki, maki, śpiewne skowronki.
I jeszcze dodam tata i mama,
Polska to moja ojczyzna kochana.
Rozmowa z dziećmi, ukazanie różnic i podobieństw miast i wsi, na podstawie ilustracji,
widokówek, obrazów. Wymieniamy z dziećmi cechy charakterystyczne miasta i wsi.
Przypomnimy nazwę naszego miasta, adres zamieszkania.

Mapa Polski - wspólne oglądanie mapy Polski, pokazanie dzieciom granic naszego kraju,
przypomnienie, z jakimi państwami graniczy Polska. Przypomnimy też gdzie się znajdują i
jak się nazywają: nasze morze, najwyższe góry, największa rzeka, stolica naszego kraju. Dla
zainteresowanych mapą przedszkolaków, można pokazać inne ciekawe miejsca.
Polskie symbole Marcin Przewożniak
To naszej flagi barwy znajome
Na górze białe, w dole czerwone.
Czerwień to walka, miłość i wierność.
A biel? To czystość oraz szlachetność.
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.
Popatrz na godło , Polaku mały
W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.

Słuchaj „Mazurka”, pieśni znajomej,
O tym, że Polska jest naszym domem.
Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy
Że jest ojczyzną, którą kochamy.
Rozmowa na temat symboli narodowych, dla utrwalenia zagadki:
W kraju moim Wisła płynie,
Z papieża kraj mój słynie.
Jak ten kraj nazywa się,
Każdy z was na pewno wie. (Polska)
Łopocze w biało – czerwonym kolorze.
Kto z was jej nazwę zgadnąć mi pomoże? (flaga Polski)
Nasza flaga dwa kolory ma.
Jakie są? Czy ktoś odpowiedź zna? (biały i czerwony)
Z białym ptakiem tarcza czerwona.
Czy wiesz może czym jest ona? (godło Polski)
To ptak w złotej koronie,
Choć nie siedzi na tronie.
Białą głowę i skrzydła ma.
Może, dzieci, ktoś go zna? (Orzeł Biały)
Jak się zwie ta pieśń niezwykła,
Dla nas wyjątkowa,
„Jeszcze Polska nie zginęła”
- to jej pierwsze słowa. (hymn narodowy)
W jej herbie syrenka
Tarczę dzierży w dłoni.
Tą tarczą swe miasto
Od wrogów osłoni. (Warszawa)
Od gór aż do morza
Przez Polskę przepływa.
W jej nurtach niejedna
Legenda się skrywa. (Wisła)

Dzieci mogą przypomnieć sobie i zaśpiewać z mamą lub z tatą hymn narodowy.

Polskie pieniądze – oglądanie monet przez lupę, omówienie ich wyglądu, porównywanie
różnych monet, odczytywanie ich wartości, próby dodawania. Zabawa w sklep, używanie
zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, itp.

Płynie Wisła płynie - piosenka

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)
Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)
Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)
Nad moją kolebą
Matka się schylała, (bis)
I mówić pacierza wcześnie nauczała. (bis)
"Ojcze nasz" i "Zdrowaś"
I "Skład Apostolski", (bis)
Bym do samej śmierci kochał naród polski. (bis)
Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie, (bis)
Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis)
Abym gdy dorosnę
Wziął Polkę za żonę (bis)
Bo tylko Polakom Laski przeznaczone. (bis)
Niech Francuz Francuzkę
Niemiec kocha Niemkę (bis)
Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. (bis)
I to wszystko razem
Od matki słyszałem (bis)
Czego nie zapomnę jak nie zapomniałem. (bis)

Płynie Wisła płynie,
Po polskiej krainie (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

- Anna Paszkiewicz

Było trzech braci: Lech, Czech i Rus,
Słowiańskie tworzyli plemię.
Choć żyli w zgodzie, ruszyli w świat,
By zdobyć dla siebie ziemię.
Czech na południu wzniósł mocny gród,
Rus dom na wschodzie zbudował,
Lech zaś przemierzał rozległy bór
I wciąż przed siebie wędrował.
Aż w końcu ujrzał prastary dąb,
Na nim zaś orła białego.
Tam też założył Gniezno, swój gród
- Kolebkę państwa polskiego.
https://www.youtube.com/watch?v=gr_l0hQUu7c

Legenda o Smoku Wawelskim - Anna Paszkiewicz
Żył w Krakowie Smok Wawelski.
Wielu śmiałków przybywało
I na próżno dziką bestię
Mieczem zgładzić próbowało.
Wziął Dratewka owczą skórę,
Z siarki zrobił doń nadzienie.
Smok od razu wszystko połknął,
Więc męczyło go pragnienie.
Ruszył pędem w stronę Wisły,
Wody wypił ponad miarę
I za swoje przewinienia
Z wielkim hukiem pękł za karę.
https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8

Kotyliony w narodowych barwach – praca plastyczna. Można wykonać z białej i czerwonej
kartki, bibuły lub wstążki. Można skorzystać z linku:
https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

Zabawa ruchowa Skakanka:
Raz dwa trzy, raz dwa trzy,
Tak skacze skakanka.
W czwartek, piątek i w sobotę
Od samego ranka.
Góra dół, góra dół,
Później dookoła,
Raz dwa trzy, raz dwa trzy,
Zabawa wesoła.
Kto nie ma skakanki, może dowolnie poskakać. Przypomnimy sobie przy okazji wszystkie
dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piętek, sobota, niedziela … i znów był
początek.
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/godlo-polski?version=print
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