PROPOZYCJA ZAJĘĆ W DOMU Z
DZIEĆMI 5 LETNIMI
27.04 – 30.04.2020
TEMAT TYGODNIA: POLSKA TO MÓJ DOM
1. WIERSZ „Polska jest wspaniała”
Chociaż chodzę do przedszkola,
jestem jeszcze mała.
To wam powiem z wielką dumą,
Polska jest wspaniała!
Poznam wszędzie naszą flagę,
która jest biało – czerwona.
Powiewa dumnie na maszcie
kroplami rosy zroszona.
A orzeł biały w koronie
to godło naszego kraju.
Tu stoi mój dom rodzinny
i pięknie jest jak w gaju!
Hymn polski znam już na pamięć,
choć nie są łatwe w nim słowa,
lecz wszyscy wiedzą na świecie,
że piękna jest polska mowa.
I choć nie jestem duża
tak jak tata i mama,
to wam powiem z wielką dumą
Polska jest wspaniała!
• Na podstawie wiersza rozmowa na temat polskich symboli narodowych
(flaga, godło i hymn)

• Poniższe filmy utrwalą wiedzę o symbolach narodowych.
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s

2. PODRÓŻE PO POLSCE
• https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
Po wysłuchaniu piosenki rozmawiamy z dziećmi na temat miast polskich
znajdujących się nad Wisłą. Zamieszczona mapka ułatwi pracę.

• Zabawa matematyczna – „Jak długa jest Wisła”.
Przygotowujemy wstążki, sznurki różnej długości. Dzieci porównują która
jest najdłuższa. Ta najdłuższa wstążka symbolizuje rzekę Wisłę.
• Dzieci pokazują na mapce, gdzie znajdują się góry i morze.

3. WPROWADZENIE LITERY „ j , J ”.

Rozmowa z dzieckiem jakie owoce można spotkać w polskim lesie? (jagody)
Pokoloruj zmieszczoną poniżej literkę.

4. PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZYCH.

5. PRAWDZIWY PATRIOTA:
• Zna symbole narodowe.
• Potrafi zaśpiewać hymn.
• Wybiera towary produkowane w Polsce.
• Zna i zwiedza zabytki w Polsce.
• Podczas świąt narodowych wywiesza flagę.
• Kibicuje polskim reprezentacjom narodowym.

❖ Przygotowane przez nas zadania są jedynie propozycją. Prosimy ich
realizację dostosować do chęci i możliwości dzieci.
❖ Zachęcamy rodziców i dzieci do oglądania programu telewizyjnego dla
dzieci ,,Wesoła nauka” TVP 2 godz. 11.40 (od poniedziałku do piątku).

Serdecznie pozdrawiamy dzieci oraz Was drodzy Rodzice.
Życzymy zdrowia.
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