
Witamy Was kochane dzieci  oraz  Waszych Rodziców bardzo
serdecznie Wczoraj  poznaliście  legendę  o  Warsie  i  Sawie  a  dziś
poznamy państwa graniczące z Polską oraz zobaczycie najważniejsze
budynki w naszej stolicy. 

6.05.2020r (środa)

Na początek zapraszamy na wycieczkę po Warszawie Jak już wiecie
Warszawa jest stolicą Polski. 

STOLICA państwa  to  miasto,  w  którym  swoją  siedzibę  mają
najwyższe  władze  państwowe.  Są  to:  parlament,  rząd,  prezydent.
Znajdują  się  tutaj,  także  ambasady  i  przedstawicielstwa  różnych
państw.  Jest  to  największe  miasto  w  kraju  pod  względem  liczby
ludności  ale  także  powierzchni.  Warszawa  jako  jedyne  miasto  
w Polsce  ma metro,  czyli  podziemną kolej.  Rozbudowuje się  ona  
i Warszawiacy mają nadzieję, że już za kilkanaście lat będzie można
poruszać się nią po całym mieście.

Za pierwszą stolicę Państwa Polskiego uznawane jest  Gniezno, jeden
z najważniejszych grodów książęcych w X i XI wieku, czyli bardzo
dawno temu. Później stolicą przez wiele stuleci był Kraków, a w 1596
roku  o  przenosinach  siedziby  swojego  dworu  do  Warszawy
zadecydował król  Zygmunt  III  Waza,  czyli   było to  ponad 400 lat
temu
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Spójrzcie teraz jak wyglądają najważniejsze budynki w naszej stolicy.
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Jak widziecie budynki w stolicy są bardzo różne …są amabasady 
różnych państw, spójrzcie na mapę i zobaczcie z jakimi pańtwami 
graniczy nasz kraj (starsze dzieci prosimy o przeczytanie nazw)



Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?
v=1Smad9uKJ6w

Zapraszamy Was teraz do zabawy ruchowej pt. „Waga”

Dzieci stoją w rozsypce w wyznaczonym miejscu ogrodu 
przedszkolnego. Wyciągają ramiona w bok i wykonują skłony tułowia
na boki – w prawo i w lewo, pokazując jak szalki wagi przechylają się
w jedną i w drugą stronę.

Na koniec naszych zajęć zapraszamy Was do obejrzenia legendy o 
Smoku Wawelskim, która jest związana z miastem Kraków, czyli 
dawną stolicą Polski. Ciekawe jesteśmy co Wam w niej najbardziej się
podobało…?? https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
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Kochani wybraną flagę państwa możecie wykonać na różne sposoby:
wydzieranka, maczanie palca w farbie, pastele co Wam przyjdzie do
głowy zapraszamy do zabawy a  zdjecia  prac  prosimy  wysłać  na
grupowy  e-mail z  góry  dziękujemy  i  Was  bardzo  serdecznie
ściskamy


