
Witajcie  Kochani   oraz  Rodzice!!  Dziś   jest  ostatni  dzień
naszych zajęć. W tym tygodniu, czeka nas troszkę odpoczynku, czyli
„majówka”, a co za tym idzie święta związane z miesiącem majem,
dlatego temat naszych zajęć będzie związany właśnie z nimi – Polska 
i symbole narodowe  Zapraszamy!!!

30.04.2020r. (czwartek)

Na początek prosimy byście wykonali  kartę pracy cz.4 str.26;
Obejrzyjcie  obrazki  i  powiedzcie  co  przedstawiają.  Odszukajcie  
w  naklejkach  zdjęć  podobnych  krajobrazów  i  naklejcie  obok,
narysujcie obrazek według wzoru po lewej stronie, powodzenia!!





Teraz zapraszamy Was na zabawę „Dokończ zdanie” - Rodzic mówi
początek zdania , a dziecko kończy. 

Miejscowość, w której mieszkam to…

Mieszkam w… (domu, bloku, wieżowcu) przy ulicy...

Lubię swoją miejscowość, bo…

Na wakacje wyjeżdżam… (góry Tatry, Morze Bałtyckie, Bieszczady,
Mazury itp.)

Moje przedszkole znajduje się… przy ulicy…



A teraz posłuchajcie uważnie wiersza Ewy Stadtmüller „Kim jesteś?”
i odpowiedzcie na pytania zadane przez Waszych Rodziców

Czy wiesz, kim jesteś? I jeszcze Wisła 
− To oczywiste! co sobie płynie:
Co ci jest bliskie? raz na wyżynie,
− Znaki ojczyste. raz na równinie,
Ojczyste barwy i mija miasta
− biało – czerwone. prześliczne takie…
Ojczyste godło − Już wiesz, kim jesteś?
− orzeł w koronie. − Jestem Polakiem.
Ojczyste w hymnie
− mazurka dźwięki,
no i stolica
− miasto syrenki.

• Co jest bliskie osobie z wiersza?
• Jakie znaki ojczyste?

• Co jest jeszcze bliskie?
• Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście?

Prosimy Rodziców, by przeczytali jeszcze raz ten wiersz, opuszczając
pewne słowa, które dopowiadają dzieci (czerwona czcionka)



Obejrzycie  flagi  państw,  spójrzcie  czym  one  się  różnią?  wskażcie
flagę naszego państwa i powiedzcie czy jest jakaś podobna ?





Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Polska.
Dziecko  maszeruje  w  różnych  kierunkach  w  domu  podczas
wypowiadania przez Rodzica dowolnych słów. Kiedy usłyszy słowo
Polska, musi jak najszybciej usiąść.

Na  koniec  zapraszamy  Was  do  wykonania  karty  pracy  cz.4  str.28
(starsze dzieci)  oraz młodsze cz.2 str.45





Na koniec  życzymy Wam kochani  fantastycznego   weekendu
majowego,  odpoczywajcie   Już  tradycyjnie  garść  propozycji  
dla młodszych i starszych 


















