Temat: Poznajemy krajobrazy Polski.
Cel – poznanie różnych regionów Polski
- aktywne uczestnictwo w zabawach
Witamy w czwartek. Na miły początek dnia trochę się rozruszajmy!
https://drive.google.com/open?id=1bREl-O0qCYD7GKe6PrHE-a-4AsJ-vspI
Zapraszam do wysłuchania wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”
w formie prezentacji. Poproście rodziców o przeczytanie treści wiersza.
Co to jest
Polska_.pdf

Rozmowa na temat mapy i krajobrazów Polski. Drodzy rodzice, proszę
omówić z dziećmi najbardziej charakterystyczne miejsca w Polsce i krajobrazy
(góry, morze, jeziora, lasy, pola, rzeki)
Pomoże Wam w tym obrazek z mapą Polski, Mapa Polski
Wszystkie Motylki obejrzyjcie teraz teledysk do znanej piosenki pt. „Jesteśmy
Polką i Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
– Do jakich miejscowości dojechał pociąg? (Zakopane, Kraków, Warszawa,
Toruń, Gdańsk)
– Jakie polskie krajobrazy zwiedziły dzieci?
Zapraszam do zabawy „Podróż po Polsce”:
•

ZAKOPANE

Układanie puzzli z krajobrazem górskim.
Poproście rodziców o przecięcie na kilka części (np. 5, 6) obrazek
przedstawiający krajobraz górski. Spróbujcie ponownie ułożyć obrazek z części
i przyklejcie na kartkę. Można go też pokolorować. Obrazek do pobrania
tutaj- Góry
•

KRAKÓW.

Zabawa konstrukcyjna „Wawel” – czyli zamek. Zbudujcie z klocków zamek.
Niech on będzie jak największy. A to jest zamek na Wawelu w Krakowie.

Posłuchajcie hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie
https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M

•

WARSZAWA

Zabawa ruchowo – naśladowcza „Zwiedzamy Łazienki Królewskie”
Zapraszam was do parku w Łazienkach w Warszawie. Najpierw jedziemy
autokarem (dzieci biegają, naśladując trzymanie w rękach kierownicy),
następnie idziemy do parku ( marsz). Teraz pobiegajcie po parkowych alejkach,
naśladując ruchem zwierzęta, które można spotkać w parku: wiewiórkę, pawia,
ptaki. W parku są różne pomniki - zamieńcie się w pomnik – wymyślcie ciekawe
pozy i zastygnijcie w bezruchu. Na koniec maszerujcie do autokaru, wsiadajcie
do niego i jedziemy (naśladując trzymanie w rękach kierownicy).
•

TORUŃ

W mieście Toruń jest fabryka pierników. Zapraszam do lepienia z plasteliny
toruńskich pierników (duże i małe serduszka, koła, trójkąty, itd.). Policzcie ile
pierników udało wam się ulepić. Możecie również posegregować pierniki wg
wielkości. Ile jest dużych, ile małych pierników? Których jest więcej ?
Możecie również podzielić pierniki wg kształtu. Ile jest serduszek? Ile kół? Itd.

•

GDAŃSK

Jesteśmy na plaży. Obok jest nasze polskie morze. Kto pamięta, jak się ono
nazywa? – słuchanie odgłosów natury „Spokojne fale i mewy”
https://www.youtube.com/watch?v=SJJisS11xRw
Zakończenie. Wracamy do Szczytna. „Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”
– kto pamięta to przysłowie? Jeszcze jedna zabawa przy piosence o Polsce.
Słuchajcie i naśladujcie ruchy pani na filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=loOPogN3yLU

Miłej zabawy, Pozdrawiamy i szeroko się do Was uśmiechamy 😊 😊

