Witajcie moi kochani 
Tematem dzisiejszego dnia jest „Orzeł biały”
1. Posłuchajcie legendy i odpowiedzcie na pytania:
Dawno, dawno temu żyli trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Było im dobrze razem,
ale pewnego dnia postanowili znaleźć nowe miejsca i tam wybudować domki.
Zabrali swoje rodziny i wyruszyli w drogę. Postanowili się rozdzielić, aby żyć
dalej jako sąsiedzi. Rus znalazł miejsce, gdzie było dużo gór i lasów. Spodobało
mu się i tam został. Czecha zachwyciła szeroka rzeka – tam postanowił tam
zamieszkać.
A Lech? – zapytacie. Cóż, on rozglądał się, bo chciał znaleźć wyjątkowe
miejsce. Nagle zobaczył pięknego orła, który siedział w gnieździe na wysokim
Dębie. – Tu zostaniemy! – powiedział Lech. – Miejsce, gdzie mieszka taki ptak,
musi być wspaniałe! Nam też będzie tu dobrze. Naszym godłem zostanie biały
orzeł na czerwonym tle. I tak się stało, a kraj Lecha został nazwany Polską.
O czym opowiada legenda?
Czego szukali trzej bracia?
W legendzie była mowa o naszym godle państwowym – czy wiesz jak wygląda
godło Polski?
2. Zabawa "Orzeł"
Jesteś orłem
Poruszaj się po pokoju naśladując tego pięknego ptaka.
Mamusia/tatuś będzie klaskać w dłonie, a ty naśladuj lot orła zgodnie
z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy mamusia klaska wolno
orzeł lata nisko (pochyl się), kiedy klaszcze szybko orzeł lata wysoko (biegaj
na palcach).
3. Przyjrzyj się mapie fizycznej Polski zamieszczonej poniżej. Wykonaj
zadania:
- Wskaż rzeki w Polsce, odczytaj ich nazwy. Która z nich jest najdłuższa?
- Znajdź na mapie stolicę Polski. Jak się nazywa?
- Jak nazywa się polskie morze?
- Czy znasz jeszcze nazwy jakiś polskich miast? Podaj trzy.

4. Przed nami kolejna praca plastyczna „Orzeł biały”. Potrzebne nam będą 2
białe kartki i jedna czerwona, rolka po papierze toaletowym, żółty papier
kolorowy, ołówek, nożyczki, klej.
- odrysowujemy na białych kartkach 2 dłonie i wycinamy
- rolkę od papieru toaletowego obklejamy na biało lub malujemy farbami.
- doklejamy do niej koronę i dziubek, domalowujemy oczka ; jeśli ktoś chce
można przykleić nóżki ptaka (pazurki)

- na czerwonym papierze przyklejamy nasze wycięte dłonie- skrzydła orła
- na środku przyklejamy wykonany tułów

5. . Mamusia/tatuś pobawi się z Tobą w zabawę, którą znały jeszcze Wasze
prababcie: "Sroczka"
Sroczka kaszkę warzyła (mieszamy w rączce dziecka palcem jak w miseczce),
Dzieci swoje karmiła,
Temu dała na łyżeczce (dotykamy pierwszego paluszka dziecka, można go także
złapać lub delikatnie zagiąć),
Temu dała na miseczce (drugi paluszek),
Temu dała na spodeczku (trzeci paluszek),
Temu dała w garnuszeczku (czwarty paluszek),
A dla tego nic nie miała (piaty paluszek).
Frrrr! Po więcej poleciała (naśladujemy rękami ruch skrzydeł ptaka).
6. Dziś do wykonania Karty Pracy cz.4 str. 31-33 oraz Karta Pracy
Czytam, piszę, liczę s. 84

To już wszystko na dziś. Pozdrawiam was serdecznie
Ciocia Agata

