Temat: Symbole narodowe
Cel - budzenie u dzieci dumy z przynależności narodowej
Witam w środę wszystkie Motylki! Zapraszam do zabawy 😊
Zabawa powitalna „Przywitajmy się wesoło” – wykonujemy ruchy zgodnie z
treścią piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
Dziś również powiemy sobie o naszej ojczyźnie.
Jesteście gotowi? 3…2…1… Zaczynamy!
Na dobry początek zagadki. Posłuchajcie!
– Pytanie nietrudne- każdy to przyzna , jak się nazywa nasza Ojczyzna ?
(Polska)
-Biel na niej jest i czerwień, powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie (flaga)
-W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak
Zobaczysz go kiedyś może, to jest przecież biały…(orzeł )
Opiszcie wygląd godła i flagi państwowej. Znaczenie barw na fladze Polski (biel
– czystość, serce czyste; czerwień – miłość )

Posłuchajcie, co to jest? (Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”)
Przypomnijcie sobie hymn naszego kraju – (pamiętajmy o szacunku do hymnu,
zachowaniu powagi i przyjęciu prawidłowej postawy):
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
– Jaki tytuł nosi hymn Polski?
– Gdzie go możemy usłyszeć?

Zabawa „Maszerują dzieci drogą”
https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs
Maszerują dzieci drogą,
(dziecko maszeruje w miejscu)
raz, dwa, trzy!
(dziecko klaszcze)
Lewą nogą, prawą nogą
(wystawia do boku lewą nogę i prawą nogę)
raz, dwa, trzy!

(dziecko klaszcze)
A nad drogą słonko świeci
(wznosi obie ręce wysoko w górę)
i uśmiecha się do dzieci,
(dziecko obraca się wokół własnej osi)
raz, dwa, trzy!
(dziecko klaszcze)
Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg… po Polsce”. Zaproście do zabawy
pozostałych domowników i zaczynamy
Włączcie piosenkę, stwórzcie pociąg i poruszajcie się w dowolnym tempie. Na
pauzę (zatrzymanie piosenki przez mamę lub tatę)rodzice ogłoszą stację, na
której zatrzymał się pociąg (wybrzeże, pojezierze, niziny, kotliny, wyżyny,
góry). Waszym zadaniem jest pokazywać co można robić w danym miejscu.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=i76ClBnx2Ik&feature=
emb_logo
wybrzeże: leżymy plackiem i opalamy brzuchy
pojezierza: pływamy kajakiem
niziny: spacerujemy
wyżyny: podnosimy wysoko nogi
kotliny: czołgamy się
góry: wspinamy się na palce i wyciągamy ręce jak najwyżej umiemy
Zabawy logopedyczne


„Chorągiewki”

Tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak wy poruszajcie językiem po
górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego.


„Orzeł”

Wysuńcie język do przodu, unieście jego czubek do góry i poruszajcie nim na
boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami.
Ćwiczenie oddechowe „Flaga”.
Przygotujmy dwa paski bibuły w kolorach polskiej flagi i przymocujmy je do
patyczka od szaszłyków. Jeśli nie mamy bibuły, to weźmy zwykłą papierową
chusteczkę do nosa. Nabierzcie powietrze nosem, następnie powoli
wypuszczajcie je ustami, wprawiając w ruch swoją flagę.

Zabawa rozwijająca sprawność manualną i spostrzegawczość „Czerwone i
białe”
Poszukajcie w domu przedmiotów w kolorach: białym i czerwonym (klocki,
klamerki, nakrętki itp.). Poproście rodziców o pomoc. Posegregujcie
przedmioty: ze względu na kolor. Po jednej stronie ułóżcie przedmioty w
czerwonym kolorze. Po drugiej stronie w kolorze białym. Bez przeliczenia
powiedzcie, których jest więcej. A teraz policzcie ile jest białych a ile
czerwonych? Których jest na pewno więcej?
Zakończenie – ćwiczenia z mamą lub z tatą.
Zaproście jednego z rodziców do gimnastyki przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=FacAJxiIzh4&feature=e
mb_logo

Do wykonania praca plastyczna: Orzeł Biały
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=jjMBuPt6aVY&feature
=emb_logo

Albo może taki?

W trakcie wykonywania pracy plastycznej posłuchajcie utworów Fryderyka
Chopina, naszego polskiego kompozytora, pianisty
https://www.youtube.com/watch?v=bVeOdm-29pU
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk
https://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8
https://www.youtube.com/watch?v=lCQLe9jrfRY&list=RDoLUoju3Dse8&inde
x=3

