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ŚRODA- 06.05 

TEMAT: „Orle gniazdo” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”   

- odpowiadając na pytania, zwraca się bezpośrednio do rozmówcy 

- zna symbole narodowe 

- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 

- porusza się w rytm muzyki 

- dba o estetykę wykonanej pracy  

- pamięta o porządkowaniu swojego miejsca pracy i dokładnym myciu rąk  

 

1.  „Godło-falag-hymn” – zabawa ruchowa w wykorzystaniem hasła  

 

Dziecko poruszają się po pokoju w dowolnych kierunkach. Na hasło rodzica - nazwę danego 

symbolu, dziecko wykonuje polecenia np: godło - podskakuje do góry 3 razy; hymn - 2 kroki 

do tyłu, flaga - ręce nad głowę itp. 

 

2. Ćwiczenia poranne „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”- (do codziennego 

wykonywania w tym tygodniu) 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

3. „Polskie legendy: „O Lechu, Czechu I Rusie”  - o powstaniu państw polskiego  

Rodzic czyta tekst legendy podanej w linku bądź włącza filmik z linku:  

Link:  

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html 

 

Rodzic zadaje pytania: 

- Jakie imiona mieli bracia występujący w legendzie?  

- Dlaczego bracia wędrowali po świecie?  

- Do jakiego drzewa dotarli bracia?  

- Jaki ptak uwił sobie gniazdo?  

- Który z braci postanowił założyć gród niedaleko dębu?  

- Jak nazywał się gród, który zbudował Lech?  

- Jaki ptak został wybrany na godło grodu? 
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4. „Orzeł”- praca techniczno- plastyczna z wykorzystaniem rolki od papieru  

Dziecko maluje białą farbą rolkę po papierze toaletowym bądź po ręczniku papierowym- 

zostawia do wyschnięcia. Następnie odrysowuje na białej kartce złożonej na pół swoją dłoń, 

wycina otrzymując złączone sylwety dłoni.  Z żółtego papieru wycinają koronę, nogi i dziób,  

następnie przyklejają do pomalowanej na biało rolki. Rysują czarnym mazakiem oczy i brwi. 

Doklejają sylwety dłoni, które utworzą skrzydła. Całość przykleja do czerwonej kartki.  

 

Przykładowe prace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Czynności porządkowe- porządkowanie swojego miejsca pracy 

6. „Jestem Polakiem” – dowolne improwizacje taneczne do piosenki 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

7. „Co wiemy o Polsce?”- quiz 

Rodzic czyta zdanie dziecko kończy.  

Nasz kraj to ....................Polska 

Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle 

Flaga Polski ma kolor .....................................biało - czerwony 

Dawna stolica Polski to ..................................Kraków 

Stolica Polski to..................................Warszawa 

Polska leży w .....................................Europie 

Mieszkamy w Polsce , jesteśmy ....................................Polakami 
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Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺ 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  


