
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!!

Dziś  piątek.  Zawsze  cieszyliście  się  w  piątki,  że  jutro  sobota  
i  zostajecie  z  rodzicami  w  domu.  Sobota  i  niedziela  to  dni  wolne  
od  zajęć  w  przedszkolu.  Spotkamy  się  więc  dopiero  
w poniedziałek. 

A tymczasem zachęcamy do poznania nowego tematu.

Ciocia Gosia i Ciocia Ola

27.03.2020r ( piątek)

MAMY  DLA  WAS  PROPOZYCJĘ  ZAJĘĆ  NA  DZISIEJSZY
DZIEŃ. PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI
Z TEMATEM  „ Stroje ludowe”.



1. Co to są stroje ludowe? 

Strój ludowy –  to  ubiór,  który  odnosi  się  do  regionu  geograficznego  
lub okresu w historii. Najczęściej pojawia się w formie  odświętnej. Mieszkańcy
danej  części  kraju,  np.  Górale,  Kaszubi,  noszą  odświętny  strój  ludowy  
przy okazji uroczystości  kościelnych czy państwowych. 

Takiego stroju nie nosi się codziennie!

2. Który strój to strój ludowy?

Znając sam wygląd stroju i wiedząc, że jest to strój zakładany tylko przy
okazji uroczystości i nie wygląda on tak,  jak ludzie ubierają się na co dzień,
spróbujcie wskazać  obrazek  na którym  są stroje ludowe?



Zapewne wszyscy wskazaliście prawidłowy obrazek. Gratulujemy! 

3. Przykłady strojów  ludowych.

STRÓJ   KRAKOWSKI -  Barwny,  bogato  zdobiony  ubiór  krakowski  jako

jedyny spośród polskich strojów ludowych uznawany jest dziś za narodowy.



STRÓJ  KASZUBSKI -  Strój  kaszubski  zdobi  wielobarwny haft.  Używane
w nim odcienie błękitu symbolizują kaszubskie niebo, jeziora i morze.

STRÓJ  KUJAWSKI -  Strój  kujawski,  szyty z  jedwabiu  i  cennego sukna,
dostojny w formie i kolorystyce, wzorowany jest na szlacheckim.



STRÓJ  PODHALAŃSKI - Strój podhalański to strój górali z Podhala

4. UBIERANKI ZE STROJAMI POLSKIMI. 

Zachęcamy do zabawy w ubieranie postaci! Można poznać podstawowe
elementy  strojów  i  ciekawostki  na  temat  poszczególnych  części  ubioru.
Ubieranki dostępne są również w wersji do pobrania i wydrukowania.

https://www.polalech.pl/gry-edukacyjne-ubieranki.htm

5. Memory - czyli to, co uwielbiacie wykonywać w naszej sali
na tablicy interaktywnej!

Wchodząc w poniższy link znajdziecie Memory ze strojami ludowymi.
Szukajcie dwóch takich samych obrazków. Życzymy wspaniałej zabawy!

https://polalech.pl/podhalanski-memo.htm

https://polalech.pl/podhalanski-memo.htm
https://www.polalech.pl/gry-edukacyjne-ubieranki.htm


6. Zadanie matematyczne. 

Zachęcamy  do  liczenia!  Można  wydrukować  poniższą  kartę  pracy.  
Kto  nie  ma  możliwości  wydrukowania,  może  wskazać  na  obrazku  to,  
co  powinno  być  pokolorowane.  Chętne  dzieci  mogą  przerysować  kartę  pracy  
i ją wykonać. 

Pokoloruj tylko tyle rysunków: chmurek, słoneczek, kropli deszczu,
parasoli, ile kropek znajduje się po ich lewej stronie. 



DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
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