Grupa „Gwiazdki”

Piosenka do gimnastyki i ćwiczeń porannych:
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
Eksperyment:
https://www.youtube.com/watch?v=SW3-DaTF1A8
Piosenka młodego patrioty:
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

Poniedziałek 27.04.2020
Temat: Zakochany w syrenie


Oglądanie mapy Polski. Rodzicu odszukaj i pokaż dziecku Wisłę, Bałtyk, Warszawę
oraz naszą miejscowość.



„Ojczyzna” – słuchanie wiersza W. Domeradzkiego

Ojczyzna
Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej…
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy…
I las, co cieniem
dzieci zapraszawszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!


Przykładowe pytania do tekstu: Jaki kraj jest Twoją ojczyzną? Co to jest ojczyzna? (kraj,
który uważamy za własny, ponieważ się w nim urodziliśmy i w nim mieszkamy)



„Wróble, orły i bociany” – zabawa ruchowa – dzieci zamieniają się w ptaszki i poruszają
się po pokoju rodzic wypowiada nazwy ptaków: jak bociany (z wysokim unoszeniem

kolan), jak wróbelki (na paluszkach), jak orły (machając szeroko rozstawionymi
rękami).


W miarę możliwości oglądanie zdjęć, albumów, ilustracji o Warszawie.



Spacer po Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I
Przykładowe pytania: Co to jest stolica? Jak nazywa się stolica Polski?


Praca plastyczna

https://pl.pinterest.com/pin/848787860991766302/
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Dzieci 5-letnie str.28-29
Wtorek 28.04.2020

Temat: Wisła


„Wisła” – wprowadzenie do tematu zajęć

„W górach ma swe źródło,
skąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza,
nasza rzeka … „
(Wisła)


Ciekawostka „Co to jest rzeka?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka rodzicu powiedz
dziecku, że rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli miejsce w którym
woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi. Źródła najczęściej wypływają w górach
lub na wyżynach. Każda rzeka ma dwa brzegi: prawy i lewy, a miejsce które zajmuje
woda nazywa się koryto.



„Płynie rzeczka” – opowieść ruchowa – dziecko kuca na dywanie i zamienia się w
wodę w rzece.

W pięknych górach wytryska woda ze źródełka. Powoli podnosi się do góry i płynie przed siebie.
Czasem płynie wolniej jakby poruszała się jak żółw, a czasem dość szybko niemal jakby była

gepardem. W niektórych miejscach płynie bardziej na prawą stronę, w innych na lewą i znów
na prawą. Gdy pada silny deszcz jest wzburzona i płynie z dużą prędkościom. I w końcu wpada
do morza, gdzie łączy się z innymi wodami i spokojnie faluje i szumi.


Zapoznanie z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo


„Płynie Wisła, płynie” – improwizacja ruchowa do piosenki – dziecko próbuje
śpiewać i poruszają się w rytmie piosenki „Płynie Wisła, płynie”.



Karta pracy Dzieci 5-letnie str.30-31

Środa 29.04.2020
Temat: Polskie symbole narodowe


„Polskie symbole narodowe” zapoznanie dziecka z symbolami narodowymi.

Flaga Polski:

Godło:

Hymn:
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Wyjaśnienie:

Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn czyli symbole narodowe. Biały orzeł w koronie
na czerwonym tle to nasze godło. Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały
symbolizuje czystość i orła białego, kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i
waleczność. Flagę możemy zobaczyć podczas uroczystości państwowych i sportowych oraz na

budynkach państwowych. Możemy również wywiesić ją przed swoim domem podczas świąt
narodowych np. 3 maja w Święto Konstytucji 3 maja. W 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi.
Obchodzimy go 2 maja. W tym dniu okazując szacunek naszej fladze wywieszamy ją w
widocznym miejscu. Nasz trzeci symbol narodowy to hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, który
został napisany przez Józefa Wybickiego. Hymn można usłyszeć podczas uroczystości
państwowych i sportowych. W trakcie jego słuchania i śpiewania okazujemy szacunek stojąc
na baczność.


Symbole Narodowe

https://www.youtube.com/watch?v=gqpzdlq4kKM


Do tego zadania potrzebne będą monety o różnych nominałach

„Gdzie jeszcze jest orzeł?” – zabawa dydaktyczno-matematyczna. Rodzic pyta dziecko: „Gdzie
jeszcze – poza godłem polski – można zobaczyć orła?”. Rodzic nakierowuje dziecko na
odpowiedź, że na monetach/pieniądzach. Rodzic pokazuje pieniądze ( najpierw monety) o
różnych nominałach informując dzieci, że są to nasze polskie pieniądze i prosi o dokładne
przyjrzenie się monetom. Zadaniem dziecka jest omówienie i porównanie ich wygląd – kolor,
kształt, wielkość. Następnie rodzic pokazuje dziecku banknoty – informując, że są to pieniądze
papierowe podkreślając, że to również nasze polskie złotówki, ale o większej wartości. Dla
dzieci 5-letnich np. jeden banknot 10 zł to tyle samo co 10 monet 1zł.


Zabawa ruchowa „Moneta – banknot” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się po
dywanie w rytmie muzyki. Na przerwę w grze rodzic wypowiada hasło: „monety” –
dziecko zwija się w kłębek na dywanie, „banknoty” – dziecko kładzie się na plecach z
rękami wzdłuż tułowia i z wyprostowanymi nogami.



Praca plastyczna „Flaga Polski”

http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html#
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Dzieci 5-letnie str.33



Rodzicu w tym dniu możesz pobawić się z dzieckiem w „Sklep”, będzie to fajna zabawa
i nauka w jednym. Miłej zabawy!

Czwartek 30.04.2020
Temat: Mieszkamy w Europie


„Masaż na dobry humor
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz!



„Flaga Unii Europejskiej” – zabawa dydaktyczna – zapoznanie dziecka z wyglądem
flagi Unii Europejskiej. Rozmowa z dzieckiem na temat wyglądu flagi, przykładowe
pytania: „Co to może być?”, „Co się na niej znajduje?”, „Ile jest gwiazd?”

Flaga Unii Europejskiej:



Ciekawostka:

Dwanaście

złotych

gwiazd

rozłożonych

w

okręgu

na

niebieskim/granatowym tle symbolizuje harmonię między narodami Unii Europejskiej.

Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość
i całość. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku czy godzin na
tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy symbolizuje jedność.


Słuchanie hymnu Unii Europejskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc
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