
Dzień dobry Przedszkolaki!

Jak się dziś macie? Wyspani? Śniadanko zjedzone? Rączki czyste?
Zaczynamy kolejny tydzień naszej zdalnej nauki. Wiemy, że pracujecie systematycznie 
i aktywnie, co bardzo Nas cieszy. Bardzo tęsknimy za Wami.
Pozdrawiamy Was serdecznie i liczymy na Waszą kreatywność.

Drodzy Rodzice, sytuacja w której się znajdujemy niestety nie ulega zmianie, dlatego 
nadal będziemy przysyłać Nasze propozycje zajęć dla dzieci. 
Prosimy o dalsze przesyłanie zdjęć pracy dzieci w formacie poziomym na adres 
e-mailowy:
ewcia.olsz@wp.pl
sylwia_mazur@op.pl
Tymczasem ogromnie  DZIĘKUJEMY Państwu, za trud, zaangażowanie i nieustającą 
współpracę.
W tym tygodniu dzieci 6 letnie wykonują ćwiczenia zgodnie z tematyką tygodnia „Polska
to mój dom” - książka „PLAC ZABAW” (część 4).

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.
Wychowawczynie grupy II

Temat tygodnia: Polska to mój dom

Poniedziałek 04.05.2020r.

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
kredki, farby, klej, kolorowe kartki.
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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.
1. Zapoznajcie się z piosenką pt.: „ Historia Polski” - piosenka na cały tydzień.

https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA – link do piosenki.

Tutaj,tutaj, tu jest nasz kraj
Ponad tysiąc lat Polska ma
Tutaj, tutaj, tutaj nasz znak
Orzeł dumny i piękny ptak
Najpierw przybył tu Lech
A z nim braci przybyło dwóch
Jeden miał na imię Czech
Drugi z nich miał na imię Rus
„Hej, jak pięknie tu!”
Głośno nagle zawołał Lech
Założę gniazdo dziś już
Tutaj będzie państwo me
Tutaj,tutaj, tu jest nasz kraj
Ponad tysiąc lat Polska ma
Tutaj, tutaj, tutaj nasz znak
Orzeł dumny i piękny ptak
Po nim Popiel i Piast
Miasto Kraków założył Krak
A Mieszko ochrzcił swój kraj
On wiarę jedną nam dał
I od tego dnia
Wszyscy chcieli zgodnie tu żyć
Być jak siostra i brat
Wspólny znak połączył ich
Tutaj,tutaj, tu jest nasz kraj
Ponad tysiąc lat Polska ma
Tutaj, tutaj, tutaj nasz znak
Orzeł dumny i piękny ptak
Wiele minęło lat
Wielu królów krajem rządziło
I przez ten długi czas
Dużo w Polsce się zdarzyło
Dziś królów jest brak
Lecz my ciągle ich pamiętamy
Bo historia to jest
Bo historię trzeba znać
Tutaj,tutaj, tu jest nasz kraj
Ponad tysiąc lat Polska ma
Tutaj, tutaj, tutaj nasz znak
Orzeł dumny i piękny ptak

https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA


Ważnych jest kilka miast
W których działo się bardzo dużo
Gniezno, Kraków i Gdańsk
Można zwiedzać je cały dzień
Bo tu każdy krok
Najwspanialszą bywa podróżą
Więc i Ty pojedź tam
A zobaczysz jak fajnie jest
Tutaj, tutaj!

2. Poranna gimnastyka.
„Koty na parapecie” - chodź na czworaka (na kolanach i dłoniach) po pokoju, rozglądaj 
się uważnie. Na hasło rodzica Kotki na parapecie zwiń się w kłębek i leż nieruchomo, aż 
do momentu, gdy rodzic powie Kotki na spacer.

„Tydzień” - złącz nogi, przeskakuj do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem 
nazw dni tygodnia.

„Wahadło” - stań w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. Przenoś ciężar ciała z jednej nogi 
na drugą huśtając  się jak wahadło.

3. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza Czesława Janczarskiego pt „ Co to jest 
Polska”.

„Co to jest Polska”

- Co to jest Polska? -
spytał Jaś w przedszkolu.

Polska - to wieś,
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,

i samolot co leci
wysoko nad tobą.
Polska - to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,

gdy nad nami mkną.
Polska to także

twój rodzinny dom.
A przedszkole?

Tak! I przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.



4. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz czym w wierszu jest Polska? 





Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.
1. Pokoloruj i ułóż według kolejności ilustracje do wiersza.





Materiał dla dzieci dla dzieci 3, 4 letnich.
1. Pokoloruj obrazek.



Materiał dla dzieci chętnych.
Pokoloruj farbami lub wyklej kolorowymi kartkami obrazek.


