WITAJ NAM 3 MAJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wykonajcie z Rodzicami flagę biało-czerwoną symbol Polski.

Tygodniowy plan zajęć 27.04-30.04.2020r.

Poniedziałek
1. Ojczyzna -wiersz W. Domeradzkiego , tworzenie słownika pojęć związanych ze
słowem Polska . Wyjaśnienie dzieciom słowa ojczyzna. Poznanie znaczenia postawy
patriotycznej
2. Co to jest Polska ?-praca z mapą kontrurową
3. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie .
4. Strój z mojego regionu – rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
5. Zwiedzamy Polskę -zabawa ruchowa .
Wtorek Godło, Flaga, Hymn
1.
2.
3.
4.
5.

Moje godło – zabawa twórcza dzieci
Zapoznanie dzieci ze słowami hymnu Polski .
Prawda Fałsz – zabawa słownikowa , rozwijanie logicznego myślenia
Jedzie pociąg z daleka – zabawa muzyczno ruchowa
Nasza Polska- praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej i inwencji
twórczej
Środa Kraków
1.
2.
3.
4.

Piosenka „Płynie Wisła płynie”
Wiersz Cz . Janczarskiego „Wawel”
Krakowiaczek jeden-zabawa taneczna
Zabawy z mapą Polski – zabawa dydaktyczna

Czwartek
1.
2.
3.
4.
5.

Warszawski walczyk zabawa ruchowa.
Moje legendy – zabawa twórcza , rozwijanie kreatywności
Warszawskie Symbole – zabawa dydaktyczna
Warszawskie tramwaje zabawa ruchowo naśladowcza .
Warszawska Syrenka -osłuchanie się z piosenką

Pomoce dydaktyczne
1. Wiersz -Kto Ty jesteś ? prezentacja
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
2. Wiersz „Ojczyzna” W. Domeradzki
Wszystko dookoła:
Dom i przedszkole,
Fabryczne dymy…
Żelazna kolej ….
Kwiaty przy oknie,
Klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy….
I las co cieniem dzieci zaprasza
Wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza
3. Co to jest Polska? -burza mózgów, dzieci oglądają z rodzicami mapę Polski.
Odszukują na mapie swoją miejscowość
4. Polska to….rodzic prezentuje początek zdania , dziecko dokańcza
5. Zwiedzamy Polskę -zabawa ruchowa .Dziecko porusza się po pokoju w rytmie
podanym przez rodzica . Na przerwę rodzic podaje miejsce w jakim znajduje się
dziecko np.. góry.
Dziecko naśladuje czynności jakie tam można wykonywać np. . jazda na nartach
6. Strój z mojego regionu – szykujemy wraz dziećmi szablon stroju regionalnego .
Dzieci kolorują i stroją szablon zgodnie ze wzorem .

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.

W dawnym wieku Słowiańskie plemiona, żyły w dobrobycie i zgodzie ze sobą, zamieszkując
dalekie kraje. Na ich czele stali, mężni bracia: Lech, Czech i Rus. Władcy Ci byli zarówno
mężni w boju jak i mądrzy we władzy. Poddani wiedli wspaniałe życie, cisząc się dobrobytem
jaki nastał za panowania trzech braci. Słowiańskie plemiona szybko zaludniły obszar, którym
rządzili, tak, że zaczęli obawiać się głodu.
Z tej to przyczyny bracia zwołali naradę, na której nie zabrakło ich rodziny i przyjaciół. Pomysł
władców nie przekonywał ludzi, jednak zważając na trudną sytuację, postanowiono opuścić tą
krainę i poszukać odpowiedniego miejsca do osiedlenia się. Kilka dni trwały przygotowania do
wyprawy. Nie można byłojednak długo tego odwlekać, i tak wszystkie rodziny opuściły swoje
dotychczasowe domy wyruszając w nieznane krainy. Zarówno młode kobiety z dziećmi jak i
starcy jechali na wozach by nie opóźniać marszu. Z przodu i z tyłu wielkiego orszaku szli
zbrojni, aby móc chronić ludność i ich dobytki. Nieznane krainy często budziły w ludziach
strach. Podróż przez ciemne gąszcze, gdzie czają się różne stwory nie należy do
najbezpieczniejszych. Podróż nie była lekka, często napotykano rzeki, które spowalniały
wędrujący naród. Co jakiś czas zbrojni wykazywali się zręcznością, odganiając stada wilków i
broniąc ludzi przed dzikimi plemionami. Mimo lęków i trudów podróży Słowianie pokładali
nadzieje i wierzyli w mądrość swoich królów. Przez całą podróż gorliwie modlili się do bogów
o bezpieczne dotarcie do celu. Mijały tygodnie, aż wreszcie ujrzeli wielkie obszary żyznych
równin. Liczne rzeki przecinające teren mieniły się w słońcu. Gdy nadszedł czas postoju Rus
przemówił do swych braci:
- Ludzie moi są już zmęczeni trudami tych poszukiwań. Wiem, że tutaj będzie nam dobrze, tu
właśnie będzie nasza osada. Na tych równinach powstaną nasze domostwa. Czech i Lech
pożegnali się z bratem, składając przy tym obietnice, że jeszcze się spotkają. Pozostali bracia
ruszyli w stronę słońca, które akurat było w zenicie. Wybrali tę drogę ze względu na Czecha,
który lubił promienie słoneczne i ich ciepło. Podróżowali wiele dni, aż ich oczom ukazały się
wielkie góry. Tam też rozbili obóz. Czech spoglądał z podziwem na wysokie góry i rzekł do
brata:
- Ukochałem ciepło słońca, gdzie będę mógł być bliżej niego, jak nie na tak wysokich górach?
Ziemi są tu żyzne. Więc dalej bracie musisz podążać sam, ja i mój lud osiedlimy się tutaj. Lech
wiedział, że musi dalej szukać miejsca dla swego ludu, jednak trudno było rozstawać mu się z
bratem. Nadszedł w końcu dzień w którym pożegnał Czecha, zanim jednak odjechał w swoim
kierunku przypomniał bratu o złożonej przez trzech braci przysiędze, że jeszcze się spotkają. I
tak Lech ruszył w drogę. Po wielu dniach marszu gdy rozbijano obóz, Lech rozglądał się
uważnie po całej okolicy. Spodobał mu się widok rzek w których było mnóstwo ryb, lasy w
których było dużo zwierzyny i żyzne ziemie, których pozazdrościli by mu bracia. Spoglądając
na swój lud widział zmęczenie i wyczerpanie nieustanną podróżą. Postanowił więc przemówić:
- To koniec naszej podróży. Tu zbudujemy naszą osadę. W głębi duszy mam pewność , że to
jest nasze miejsce i tu powinniśmy pozostać. Lud Lecha mimo iż ufał osądowi swego króla był
bardzo religijny i zapragnął aby bóstwa dały jakiś znak, że to faktycznie koniec ich trudów
podróży. W tej właśnie chwili nad ich głowami rozległ się wrzask. Wszyscy unieśli głowy i
ujrzeli wielkiego, majestatycznego orła o mieniących się białych piórach. Wielki ptak właśnie
lądował w swym gnieździe na szczycie wielkiego dębu. To był niesamowity widok, ujrzeć tak

pięknego , białego orła na tle czerwonego, zachodzącego słońca. Wszyscy ujrzeli w tym znak
od bogów, którego tak pragnęli.
Tam gdzie początkowo rozbito obóz wyrósł ogromny gród. Na pamiątkę orła, który zwiastował
im koniec podróży nadano osadzie kształt orlego gniazda. Gród nazwano Gnieznem, a biały
orzeł na czerwonym tle od tamtej pory był godłem rodu Lecha, a następnie całego narodu
polskiego, który wywodzi się z tego właśnie rodu.

PRAWDA FAŁSZ .
1. Na czele Państwa Polskiego stoi król . ( fałsz Prezydent. )
2. W godle Polski jest Biały Orzeł ( prawda )
3. Flaga Polski jest fioletowo-żółta . ( fałsz, biało -czerwona )
4. Najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła . (prawda)
5. Na Śląsku wydobywa się miedź . ( fałsz węgiel )
6. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego . ( prawda )
7. Dzień Niepodległości obchodzimy 4 lipca . ( fałsz 11listopada )
8. Kraj w którym mieszkamy to Grecja ( fałsz Polska )

Wiersz „Barwy Ojczyste” Cz . Janczarski
Powiewa flaga,
Gdy wiatr się zerwie .
A na tej fladze biel jest i czerwień .
Czerwień to serce
Biel-serce czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste .

Wiersz „ Wawel” Cz. Janczarski
Należy kochać
stare kamienie,
bo jest w nich
dawnych czasów wspomnienie –
szlachetnych czynów, męstwa i sławy.
Dlatego kocham kamienny Wawel.
Tu przed wiekami smok żył potężny.
Zuch szewczyk Skuba smoka zwyciężył.
Tu przed Tatarem bronił się Kraków.
Stąd szedł Jagiełło gromić Krzyżaków.
Tu bije dzwonu spiżowe serce.
Tu są pamiątki b\nasze najszczersze.
Gdy wiatr rozwieje mgły ponad Wisłą, wawelskie wieże
w słońcu rozbłyszczą, kamienne mury – czerwone ,szare
jak Polska trwałe,jak Polska stare.

Wiersz „Wszyscy kochamy stolicę” Cz. Janczarski

Zabawa dydaktyczna – szukamy w gazetach zdjęcia Pałacu Kultury i Nauki , pomnika
Warszawskiej Syrenki i Kolumny Zygmunta . Wycinamy kontur autobusu . Umieszczamy w
różnych miejscach na kartce z bloku technicznego wycięte sylwety budowli . Na środku
umieszczamy kontur autobusu . Wydajemy dziecku instrukcje w którą stronę ma się poruszać
tak by dotarło do danego obiektu , dziecko przemieszcza ręką autobus w miejsce wskazane
przez rodzica.
Rozmowa z dziećmi Czym jest Stolica ? Czym jest Warszawa ?

Zabawa ruchowa -Warszawskie Tramwaje . Rodzic jest motorniczym w tramwaju , dziecko
to wagonik. Ustawia się za rodzicem , wykonuje wszystkie czynności jakie robi rodzic np. stoi
na jednej nodze , robi dwa podskoki .
Zdjęcie Warszawskiej Syrenki

Legenda o Warszawskiej Syrence
Dawno temu, kiedy Warszawa była rybacką osadą, morza i rzeki zamieszkiwały złotowłose
syreny. Pewnego dnia jedna z nich wyruszyła w drogę z Bałtyku na południe. Płynęła Wisłą
podziwiając mijane krajobrazy, a gdy się zmęczyła, postanowiła odpocząć na piaszczystym
brzegu rzeki u stóp dzisiejszego Starego Miasta. Okolica wydała się Syrence prześliczna. –
Jak tu ładnie! Dlaczego nie miałabym tu zamieszkać? – pomyślała i tak zrobiła. W dzień
pluskała się na płyciznach, noce spędzała w głębinie. Lubiła płatać figle, a okoliczni rybacy
dziwili się, że ktoś mąci wodę i wybiera im ryby z sieci!
– Trzeba rozprawić się z tym szkodnikiem! – zakrzyknęli. Syrenka nie przestraszyła się
rybaków i zaczęła śpiewać pieśń o Wiśle. W jej śpiew zasłuchały się zwierzęta: bobry
wysunęły pyszczki z nor, a kormorany usiadły na dryfujących kłodach drewna. Rybacy zaś

wzruszyli się tak bardzo, że zaniechali swych zamiarów i przyrzekli, że nie zrobią Syrence
krzywdy.
Na Syrenkę czyhało jednak niebezpieczeństwo. Pewnego dnia chciwy kupiec postanowił
wzbogacić się na jej pięknym głosie, pokazując ją na jarmarkach. Użył podstępu, porwał ją
i uwięził w drewnianej skrzyni. Syrenka przyzwyczajona do wolności, była bardzo
nieszczęśliwa. Jej płacz usłyszał młody syn rybaka, który skrzyknął swoich kolegów i razem
ją uwolnili, a złego kupca srogo ukarali.
Uradowana Syrenka, z wdzięczności za zwróconą wolność przyrzekła rybakom, że zawsze
będzie strzec ich oraz grodu.
Z czasem mała rybacka wioska stała się dużym i pięknym miastem. Dziś wizerunek Syrenki
uzbrojonej w miecz i tarczę widnieje w herbie Warszawy.
Podobno od czasu do czasu Syrenka wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle zmieniającą się
stolicę. Kto wie, może to właśnie Ty ją zobaczysz? Rozejrzyj się uważnie, bo Syrenki można
spotkać w wielu miejscach Warszawy: na ścianach domów, latarniach, witrażach i szyldach.
Są też pomniki Syrenki między innymi na Rynku Starego Miasta, nad Wisłą i na wiadukcie
Markiewicza nieopodal hotelu Bristol. Znajdź tę, która właśnie Ciebie oczaruje!

