DZIECI STATRZE /5-6/

27.04.-30.04.2020 r.
W tym tygodniu obracamy się wokół tematu kompleksowego "Polska - Moja Ojczyzna"
Polska to wspaniały kraj o burzliwej historii, bajecznych krajobrazach, bogatej kulturze i tradycji
a przede wszystkim kraj ukochany dom wszystkich polaków. Nasz dom - Polska już niedługo będzie
miał swoje piękne, majowe święto.
W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 maja - zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Zapraszamy Was do wspólnego przygotowania się na uroczystość obchodów Święta 3 Maja.

Ewa Stadtmüller
Kim jesteś?
Czy wiesz, kim jesteś?
− To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
− Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
− biało – czerwone.
Ojczyste godło
− orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
− mazurka dźwięki,
no i stolica
− miasto syrenki.
I jeszcze Wisła
co sobie płynie:

raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
− Już wiesz, kim jesteś?
− Jestem Polakiem.
Posłuchaj legendy O Lechu, Czechu i Rusie.
https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ
Po wysłuchaniu legendy można porozmawiać z dzieckiem na temat wysłuchanej legendy stawiając
mu pytania:
- Kim byli dla siebie Lech, Czech i Rus?
- Czego szukali bracia wędrując po świecie?
- Co skłoniło Lecha do zakończenia wędrówki?
- Jak nazwano gród, który założył Lech i co było jego znakiem?
- Od czego pochodzi nazwa naszego Państwa?
Zapraszamy od obejrzenia Historii Polski według dzieci Odcinek 1
https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg
Baśnie Polskie -Gniazdo Białego Orła:
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
FILMY EDUKACYJNE:
Polska jest naszym domem. Miejscem, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie. Tu rozpoznajemy
miejsca, domy, ulice, ludzi. Tu są zapachy, smaki, które dobrze znamy i lubimy. W domu, w Polsce
wszystko jest nam bliskie i znane. Znakami naszego domu – Polski jest biało-czerwona flaga i godło
z białym orłem.

Symbole narodowe:
Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat symboli narodowych -poszanowania flagi, godnej postawy
podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego.
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Zapraszamy na ciekawą stronę, rodzica i nauczyciela, mamy:
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/
Prezentacja o Polsce:
https://1drv.ms/u/s!ApG-3SRsuMWmgphrvOmRT82PKiCfSQ?e=6h3PyH
MINI QUIZ „CO WIEM O POLSCE?”:
Nasz kraj to ....................Polska
Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle
Flaga Polski ma kolor ..............................biało - czerwony
Stolica Polski to..................................Warszawa
Polska leży w .....................................Europie
Mieszkamy w Polsce , jesteśmy ....................Polakami
Bardzo ciekawa interaktywna gra: Jestem Polakiem i wiem.
https://www.thinglink.com/scene/1083680636339748865

WARSZAWA STOLICA POLSKI:
Warszawa swym pięknem
Polaków zachwyca.
Warszawa, Warszawa
to Polski stolica.
Ciekawe, kto z Was potrafi odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie miasto jest stolicą Polski?
2. Pokaż na mapie, gdzie leży Warszawa.
3. Co przedstawia herb Warszawy?
4. Nad jaką rzeką leży stolica Polski?
Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Warszawa Stolicą Polski:
https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
Zapraszamy do wysłuchania Legendy o Warsie i Sawie -jest to legenda o powstaniu Warszawy:
https://www.youtube.com/watch?v=Qps8b0uzoHk
Zobaczymy czy uważnie słuchaliście, pamiętacie- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły?
- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars?
- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy?
- Jakie miasto założyli Wars i Sawa?
- Jaki herb ma Warszawa ?
Wiemy już skąd wzięła się nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. Warto przyjrzeć się nieco
bliżej miejscom w tym mieście, tym bardziej, że Warszawa jest stolicą Polski. Jak myślicie co to
znaczy, że miasto jest stolicą?
Zabytki Warszawie:
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
Maja Zdobywa… Warszawę:
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA

Warszawa piękna stolica Polski:
https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM

WIELCY POLACY:
Historia Mikołaja Kopernika:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=x0hX2J4QNd4&feature=emb_logo
Mikołaja Kopernika pierwsze spotkania z niebem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=fNQvornySPs&feature=emb_logo
Fryderyk Chopin, Mazurek a-moll Op. 68 nr 2
https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4
Maria Skłodowska-Curie i niewidzialne promieniowanie | Teatr wynalazków Barona Munchhausena
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=nrSOogLQYbM&feature=emb_logo
Jan Paweł II, życie Świętego Papieża
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=GhLVufOoI4o&feature=emb_logo

LEGENDY:
Legenda o Smoku Wawelskim
https://www.youtube.com/watch?v=Ec5quuKApxI
Legenda o Poznańskich Koziołkach
https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg
Bazyliszek - słuchowisko
https://www.youtube.com/watch?v=AtS1_Q5kprQ
Najsłynniejsze legendy polskie:
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/legendy-polskie-5-najslynniejszych-legend-aa-TQuBw3VE-LHQK.html
PIOSENKI PATRIOTYCZNE:
Jesteśmy Polką i Polakiem
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
To nasza Ojczyzna:
https://www.youtube.com/watch?v=zrgdhWlyN80&list=PLpAb_6hWf2Cz9qqCDgUiGLBF5txd9QW
Z-&index=8
Piosenka małego patrioty:
https://www.youtube.com/watch?v=s0UnIDMc_aQ&list=PLpAb_6hWf2Cz9qqCDgUiGLBF5txd9Q
WZ-&index=14
Kto Ty Jesteś:
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8&list=PLpAb_6hWf2Cz9qqCDgUiGLBF5txd9Q
WZ-&index=13
Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Wielcy Polacy:
https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E
POLSKIE TAŃCE LUDOWE:
Polonez: Polonez z filmu Pan Tadeusz:
https://www.youtube.com/watch?v=qE44MVA79-A
Mazur:

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
Polka:
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2eNHHgyQ4
Zachęcamy również do nauki kroków tańca dworskiego, jaki wykonywano podczas królewskich
uroczystości na Wawelu:
https://www.youtube.com/watch?v=5Xc5KDlTLyY
https://www.youtube.com/watch?v=mD_M-Nt37Kk
PRACE PLASTYCZNE:
Flaga z klamerek: https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1264-flaga-z-klamerek
Flaga z rączek dzieci:
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1157-flaga-polski-z-raczek
Zrób Se Sam - Mini Flaga
https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E
Godło z origami:
https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola
Godło z pióre k– https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1261-godlo
Mapa Polski z plastikowych nakrętek:
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html

ZABAWY MATEMATYCZNE, LOGICZNE, KODOWANIE, PUZZLE
Kodowanie – pokoloruj według numeru – godło i kotylion:
https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGECXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo
Puzzle:
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson
/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiKoCTSNvcJ5DV80
GIMNASTYKA W DOMU:
Zaproś do wspólnej zabawy mamę lub tatę. Wszystkie przyrządy do ćwiczeń znajdziecie w domu
(jedynie hantle można zamienić na buteleczki z wodą). Zaczynamy!
https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
JĘZYK ANGIELSKI:
TEMAT: This is the flag of Poland.
ćwiczenie funkcji językowej:
- nazywanie rzeczy ( This is ….)
- określanie miejsca zamieszkania ( I live in Poland.)
aktywowanie słownictwa: Polish flag, red, white

bierna znajomość języka: Where do I live?, What’s this?, draw, Colour the flag!
Where do you live?
(Przedstawcie dialog z pacynkami)Hello! What’s your name?
- Hello! My name is Tom. What’s your name?
- My name is…How are you?
- I’m fine, thank you. How are you?
- I’m fine, thank you.
- Where do you live?
- I live in Poland.
- Goodbye!
The flag of Poland
(Porozmawiajcie o fladze Polski)
The flag of Poland is rectangular, divided into two stripes: white above red. It was created in its
modern form in 1921. The colors white and red were earlier declared the official national colors in
1831 by the Polish Parliament in 1831.
https://kids.kiddle.co/Flag_of_Poland
Touch something red!
(Bawcie się przy muzyce!)
Zabawa muzyczno - ruchowa utrwalająca nazwy kolorów.
Podczas muzyki dziecko porusza się po sali (może chodzić na palcach lub tańczyć.. itd. ) Podczas
przerwy w muzyce dotyka przedmiotu w podanym kolorze. Proponuję szczególnie utrwalić dwa
kolory: biały i czerwony - kolory naszej flagi.
Do zabawy można wykorzystać utwór sławnego polskiego kompozytora:
Fryderyk Chopin, Mazurek B-dur Op.7 nr 1
https://www.youtube.com/watch?v=wk3eBPC3KKE
How to draw the National Flag of Poland?
(Narysujcie flagę Polski)
https://www.youtube.com/watch?v=r9pmYqP2N0Q

