
Tydzień : 04.05 - 08.05.2020 r.

Temat przewodni tygodnia : Mój region, moje państwo.

Witajcie Kochane Dzieci. Mam nadzieję, że dacie się namówić w tym tygodniu na niezwykłą
podróż po naszym pięknym kraju - Polsce. Dowiemy się dużo o naszej ojczyźnie, regionie, w
którym mieszkam, symbolach narodowych, przypomnimy jak wygląda flaga biało - czerwona i
posłuchamy naszego hymnu.
W takim razie zaczynamy !!!

Poniedziałek, 4.05.2020 r.

Moja miejscowość

1. Rozpoczynamy wesołą piosenką :
"Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem".
Piosenka, która wpada w ucho i na pewno spodoba się całej rodzinie.

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM



Posłuchajcie również : Majowa majówka. 

https://www.youtube.com/watch?v=NO44R0ozHG8

"Piosenka młodego patrioty"

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

2. Porozmawiajcie z dzieckiem o naszej miejscowości, regionie :
- Zapoznajmy się z miejscem zamieszkania.(ważniejszymi instytucjami,
pięknem krajobrazu),
- Wskażmy położenie miejscowości, naszego regionu i posłużmy się mapą Polski.
- Pokażmy dziecku herb gminy Krzywcza 

3. Przeczytajmy wiersz J.R. Salach "Dom".

Wiele wiosek, wiele miast
rozrzuconych w Polsce jest.
Takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie,
czy też domem twoim wioska,
wszyscy dobrze o tym wiedzą,
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha
zamieszkania swego miejsce:
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice-te najmniejsze.
Marzę ,aby kraj swój poznać
od Bałtyku aż do Tatr,
a gdy zwiedzę Polskę całą,
to do domu wrócę.

4. Porozmawiajmy z dzieckiem na temat wiersza :
- Jakie miejscowości leżą w Polsce ?
(można wykorzystać mapę)
- Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj ?
(do Bachowa - oczekiwana odpowiedź).

5. Zabawa słownikowa " Dokończ po mnie "
Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica : 
Miejscowość, w której mieszkam, to ...
Mieszkam w ...
Lubię swoją miejscowość, bo ...



Moje przedszkole znajduję się ...

6. Spacer po swojej miejscowości 
( jeżeli jest to niemożliwe, to zachęcam do wyjrzenia przez okno )
Zadaniem dzieci na spacerze jest :
- Oglądanie swojej miejscowości. 
- Przyglądanie się budynkom i ruchowi ulicznemu, mijanym mieszkańcom.

7. Porozmawiajcie z dziećmi na temat wycieczki :
- Czy podobała wam się wycieczka ?
- Wymieńcie ciekawe miejsca znajdujące się w waszej miejscowości.

8. Święto Flagi - 2 Maja (prezentacja) 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk

9. Dzień Flagi w mojej miejscowości.



10. Wykonanie z dzieckiem flagi Polski z papieru.

http://www.kuradomowa.info/2019/11/jak-zrobic-flage-polski-z-papieru.html

11. Karta pracy, cz.4.s.30

Powodzenia !


