
Plan pracy 27-30 kwiecień

Temat tygodnia:

Moja miejscowość, mój kraj

Dzień 1.

Zadanie 1.

Puść  dziecku  poniższy  film.  Są  w  nim bardzo  ważne  informacje,  które  pomogą

dzieciom  zrozumieć  i  zapamiętać  kilka  istotnych  kwestii  w  tym  tygodniu.  Film

oglądajcie tyle razy, ile dziecko potrzebuje na zapamiętanie jego treści.

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Zadanie 2.

Przeczytaj dziecku wiersz. Nauczcie się go w tym tygodniu na pamięć.

W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie.

Zmiana pierwszej strofki dla dziewczątek:

— Kto ty jesteś?

— Polka mała.

— Jaki znak twój?

— Lilia biała.

itd.

Zadanie 3.

Karta pracy strona 39.

(zdjęcie gotowej karty pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola).

Zadanie 4.

Piosenka do wysłuchania.

Piosenka młodego patrioty- Mała Orkiestra Dni Naszych.

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

Zadanie 5.

Przedstaw dziecku poniższą mapę Polski z zaznaczoną największą rzeką w naszym

kraju – Wisłą. Czy dziecko zna nazwę tej rzeki? Jeśli nie, podpowiedz mu.

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


Dzień 2.

Zadanie 1.

Pokaż  dziecku  poniżej  przedstawione  zdjęcia  kilku  znanych miast  polskich  i  ich

symboli. Przeczytaj krótkie opisy każdego miasta. 

Dołączam do opisów, legendy niektórych miast do wysłuchania w wersji bajkowej.

Warszawa

Warszawa  jest  stolicą  Polski  i  leży  nad  rzeką  Wisłą.  Jej  nazwa  według  legendy

wywodzi się od baśniowych postaci, rybaka Warsa i syrenki Sawy. Syrena stała się

symbolem stolicy i  widnieje w herbie miasta. W wielu miejscach Warszawy stoją

pomniki Syrenki, która trzyma w dłoniach tarczę i miecz.

Legenda o Warsie i Sawie

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc


Syrenka Warszawska

Gdańsk

Gdańsk to miasto, które leży nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się w nim ujście rzeki

Wisły do morza. W Gdańsku jest największy polski port, do którego wpływają statki

transportowe oraz pasażerskie. 



Kraków

Kraków to dawna stolica Polski położona nad rzeką Wisłą. Według legendy, jaskinia

zwana Smoczą Jamą, znajdująca się u podnóża wzgórza wawelskiego w Krakowie,

była kryjówką smoka. By upamiętnić tę legendarną postać, w Krakowie przy wejściu

do jaskini ustawiono rzeźbę Smoka Wawelskiego, który zionie ogniem.

Legenda o Smoku Wawelskim w wersji bajkowej poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg


Smok Wawelski

Wisła

Wisła leży w paśmie gór Karpat. W Wiśle znajduje się źródło największej polskiej

rzeki o tej samej nazwie. W tym mieście co roku organizowane są zawody Pucharu

Świata w skokach narciarskich. Urodził się tu jeden z najpopularniejszych polskich

skoczków narciarskich – Adam Małysz. 



Skocznia w Wiśle

Toruń

Toruń to kolejne miasto które leży nad rzeką Wisłą. Z niego pochodzi najsłynniejszy

polski astronom – Mikołaj Kopernik, który odkrył, że planety krążą wokół Słońca, 

a  nie  odwrotnie,  jak  kiedyś  sądzono.  Bardzo  popularne  w  całej  Polsce  są  także

toruńskie  pierniki  –  jedyne  w swoim rodzaju  wypieki,  o  których  także  powstała

legenda.

Legenda o Toruńskich piernikach

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

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


Zadanie 2.

Zapytaj  dziecko czym różni  się  miasto  od wsi.  Pokaż  dziecku poniższy obrazek.

Poproś  dziecko,  żeby  opisało  obrazki.  Czym  się  różnią,  co  przedstawiają?  Czy

dziecko wie, czy miejscowość w której mieszkacie to miasto czy wieś? 

Zadanie 3.

Czy dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszkacie? Zapytaj je o to. Poproś

dziecko, żeby spróbowało opowiedzieć o tym, jakie ważne obiekty znajdują się 

w miejscowości w której mieszkacie. (Szkoła, przedszkole, kościół, poczta, budynek

policji, straży pożarnej, urząd miasta, piekarnia, duże sklepy, przychodnia lekarska,

cmentarz itp.) Jeśli dziecko nie wie, czy Wasze miasto/wieś posiada takie miejsca,

podpowiedz mu, wytłumacz gdzie się znajdują.



Zadanie 4.

Karta pracy strona 38.

Zadanie 5.

Pamiętajcie o nauce wiersza „Katechizm polskiego dziecka”

Dzień 3.

Zadanie 1.

Rozruszajcie się przy rytmicznej piosence:

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem.

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

Zadanie 2.

Karta pracy strona 40-41.

(zdjęcie gotowych kart pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola).

Zadanie 3.

Wytłumacz i pokaż dziecku, co to znaczy stać na baczność. Czy dziecko wie, 

w jakich sytuacjach my Polacy, musimy stać w tej pozycji i dlaczego?

(podczas śpiewania hymnu Polski,  tak pokazujemy szacunek do naszego kraju  i do

hymnu; święta narodowe, wręczanie medali polskim sportowcom, każde odśpiewanie

hymnu w ważnych momentach np. na galach lub apelach szkolnych itd.)  Powiedz

dziecku kto napisał hymn polski i jak  brzmi jego tytuł (Józef Wybicki – Mazurek

Dąbrowskiego.) Puść dziecku hymn Polski. Podczas słuchania stójcie na baczność.

Józef Wybicki - Mazurek Dąbrowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=DebhiaQH3ps 

https://www.youtube.com/watch?v=DebhiaQH3ps
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Zadanie 4.

Czy dziecko zna już Nasze symbole narodowe? Sprawdźmy. Pokaż dziecku poniższe

zdjęcia i sprawdź jego wiedzę.

Zadanie 5.

Trenujcie dziś poznany wcześniej wiersz.

Dzień 4.

Zadanie 1.

Narysuj dziecku na kartce (lub wydrukuj jeśli możesz) obrazki 4 małych domków 

i 5 dużych domków. Przykład podaję poniżej. Zapytaj, czym różnią się narysowane

domy?  (wielkością).  Daj  dziecku  dwie  kredki,  zieloną  i  czerwoną.  Poproś,  żeby

otoczyło jedną wielką pętlą -zieloną małe domki, a kolejną pętlą – czerwoną, duże

domki.  Czy  dzieci  potrafią  określić,  których  domków jest  więcej  nie  licząc  ich?

Spróbujmy. Teraz niech dzieci policzą, czy miały rację? Poproś, aby policzyło ile jest

domków  małych  a  ile  dużych?  Których  domków  jest  więcej  a  których  mniej?

Ostatnią  czynnością  w tym zadaniu jest  domalowanie przez dziecko na tej  samej

kartce tylu domków, żeby ich ilość była taka sama w obydwu zbiorach/pętlach (5).



Ostatecznie na kartce ma być 5 domów dużych i 5 domów małych.

(zdjęcie gotowej pracy wyślij na e-mail przedszkola)

Zadanie 2.

Zabawa  „co  by  było  gdyby”.  Poproś  dziecko  żeby  odpowiedziało  na  poniższe

pytania:

-Co by było, gdyby w miastach nie było ulic?

-Co by było, gdyby domy unosiły się jak balony?

-Co by było, gdyby domy były zbudowane z plasteliny?

-Co by było, gdyby w rzekach, zamiast wody płynął sok pomarańczowy?

W podobne pytania i odpowiedzi bawcie się do woli, według własnych pomysłów.

Zadanie 3.

Praca plastyczna – ciekawy dom.

Znajdźcie w domu dowolne puste niepotrzebne tekturowe pudełko np. po butach, po

kaszy, po zabawkach itd. W tym zadaniu przydadzą się również dowolne materiały

takie jak np. nożyczki, kolorowe kartki lub gazety, klej, kredki, mazaki. (użyjcie tego,



co macie w domu)

Zadaniem dziecka jest stworzyć ze znalezionego pudełka projekt ciekawego według

niego domu. Dziecko zabawi się teraz w małego architekta. Można wyciąć drzwi 

i okna lub je dokleić, można go dowolnie ozdobić, obkleić, pomalować, dołączyć

taras, basen lub cokolwiek co przyjdzie dziecku na myśl. Dziecko ma się w tej pracy

wykazać kreatywnością i w miarę możliwości samodzielnością.

(zdjęcie domku proszę przesłać na e-mail przedszkola)

Zadanie 4.

Jeśli preferujecie spacery w obecnej sytuacji,  zabierzcie dziecko na przechadzkę po

okolicy. Jeżeli  wolicie  pozostać  w  domach, wyjrzyjcie  za  okno  i  postarajcie  się

zwrócić  uwagę  na  oflagowane  ulice  i  domy  w  Waszej  miejscowości.  Może  na

Waszym domu też zawiśnie flaga Polski. Wytłumacz dziecku z jakiej okazji właśnie

teraz miasta, oraz prywatne posesje wywieszają flagi w widocznym miejscu.

Czy dziecko wie, jakie święta obchodzimy już w nadchodzący weekend? 

1 maja – Święto Pracy

2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja

Zadanie 5.

Czy  dziecko  zna  już  cały  wiersz  poznany  w tym tygodniu  na  pamięć?  Jeśli  nie,

poćwiczcie jeszcze dziś.

Wychowawca Marta Małysa
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