
                                                        KTO TY JESTEŚ?
                                                     ( 27.04.2020 – 30.04.2020 )

1.) Praca z wierszem

 Cel: rozwijanie słownictwa, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, kształtowanie 
poczucia tożsamości narodowej

OJCZYZNA

Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne domy
żelazna kolej... 
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...
I las, co cieniem
dzieci zaprasza - 
wszystko to Polska, 
Ojczyzna nasza! 

Po przeczytaniu wiersza dziecku, proszę zadać pytania dotyczące utworu:
Co to  jest  ojczyzna?;  Jak  ona  wygląda?;  Jak  nazywa  się  nasza  ojczyzna?;  Jak  nazywają  się  ludzie
mieszkający w Polsce?; Jaki jest znak rozpoznawczy Polski?; Dlaczego należy kochac swój kraj? 

2.) LEGENDA O CZECHU, LECHU I RUSIE 

 Cel:  zapoznanie z  legendą mówiącej  o powstaniu państwa polskiego,  wdrażanie do uważnego
słuchania i wypowiadania się na temat powtania państwa polskiego
 
Link do legendy poniżej: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ

Po wysłuchaniu przez dziecko legendy, proszę aby rodzic zadał następujące 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?  Proszę  zwrocić  uwagę  na  to,  żeby  dziecko
wypowiadało się pełnymi zdaniami. 

3.) ZAPOZNANIE Z MAPĄ POLSKI 

 Cel: zapoznanie z mapą Polski i sąsiadującymi z nią państwami, rozpoznawanie 
charakterystycznych cech wybranych regionów Polski, doskonalenie i utrwalenie wiadomości na 
temat swojego kraju

https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ












4.) Zapoznanie z symbolami narodowymi 

Cel:  zapoznanie  z  symbolami  Polski  (  flagą,  godłem,  hymnem  ),  kształtowanie  postawy
patriotycznej  oraz  poczucia  szacunku  do  symboli  narodowych,  doskonalenie  i  utrwalenie
wiadomości na temat własnego kraju





Poniżej link do Mazurka Dąbrowskiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Proszę zapytać dziecko, gdzie możemy spotkać flagę? Co symbolizują kolory naszej flagi? ( biel –
dobro,  czystość  oraz  symbol  Białego  Orła  znajdujęcego  się  na  narodowym godle;  czerwień  –
waleczność, odwagę, przelaną krew ). 

Proszę zapytać dziecko, dlaczego Biały Orzeł jest godłem naszego kraju? Jeśli dziecko uważnie
słuchało legendy o Lechu, Czechu i Rusie to bez problemu odpowie na pytanie. Co symbolizuje
Biały Orzeł na czerwonym tle? ( Orzeł Biały symbolizuje dobro, odwagę, bohaterstwo, czystość;
czerwone tło – dostojność ). Gdzie najczęściej możemy spotkać godło? ( przedszkole, szkoła, w
urzędach, na dokumentach – można pokazać dziecku paszport lub dowód osobisty, na monetach,
banknotach, na koszulkach sportowców itp. ).

Proszę porozmawiać z dzieckiem, jak należy się  zachowywać podczas słuchania lub śpiewania
hymnu narodowego? ( na stojąco, na baczność, ręce wzdłuż ciała ).  Proszę zapytać, czy dziecko
wie,  kiedy  jest  grany  hymn  narodowy?  (  podczas  uroczystości  państwowych,  zawodach
sportowych, igrzyskach olimpijskich ). Proszę zwrócić też uwagę na to, że każde Państwo  ma swój
hymn narodowy. 

Link do filmu "Polak Mały": 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

5.)   Zabawa  matematyczna  "Jak  zapisać,  że  czegoś  jest  mniej,  więcej  albo
równo?"

 Cel:  kształcenie umiejętności  zapisów matematycznych,  porównywanie liczebności  elementów,
doskonalenie posługiwania się pojęciami "większość", "mniejszość", "po równo". 

Potrzebne będą: kartki, nożyczki, klej. 

Proszę narysować 35 kółek ( ok 2-3  cm średnicy i jednakowego koloru ) i dać dziecku do wycięcia
( ćwiczymy wycinanie ). Po wycięciu kółek dziecko ma je ułożyć na kartce przed sobą w jednej
linii tak, aby po lewej i po prawej stronie było ich po 5 ( ćwiczymy też strony prawo i lewo ).
Dziecko przykleja kółka do kartki. Rodzic tłumaczy, że jeśli po jednej stronie i po drugiej jest tyle
samo elementów, oznacza to, że jest ich po równo. Prosi dziecko, żeby napisało symbole liczb 5 i 5
pod rzędami kółek. Aby zaznaczyć równość, wpisujemy pomiędzy cyfry znak oznaczający równość
=. Prosimy dziecko aby zapisało znak równości. Następnie prosimy, aby dziecko ułożyło koła tak,
aby np. po jednej stronie były 3 kółka, a po drugiej  4.  Oczywiście proszę stopniować poziom
trudności. Pamiętajmy,  że  najpierw  naklejamy  kółka,  pod  kółkami  zapisujemy  odpowiednie
symbole liczbowe a dopiero między nimi znaki równości, mniejszości lub większości. Można tak
zrobić nie tylko z kółkami, ale również z dowolnymi przedmiotami wymyślonymi przez dziecko.
Ćwiczymy w ten sposób małą motorykę, zapis cyfr,  oraz zapis znaków  matematycznych "=",  "<",
">". np. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


6.) Zapoznanie z literą "F", "f"

 Cel: zapoznanie z literami "F" i "f", aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości

– wprowadzenie litery "F" , "f" na podstawie wyrazu "flaga", "Franek"
– dziecko podaje przykłady wyrazów, zaczynających się głoską "f"
– podawanie  przykładowych  wyrazów  z  głoską  odpowiadającą  wprowadzonej  literze  w

innych pozycjach: w śródgłosie ( w środku wyrazu ) i wygłosie ( na końcu wyrazu )
– przedstawienie przez rodzica wyglądu litery "F" i "f" ( drukowanej i pisanej ) 
– wyszukiwanie liter "F" i "f" w tekście ( zadania w kartach pracy ) 
– prezentacja sposobu pisania litery ( zadania a kartach pracy ) 
– ćwiczenia grafomotoryczne



Poniżej linki do ćwiczeń grafomotorycznych: 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/f-nauka-literek.pdf

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-f.pdf

7.)Praca plastyczna "Orzeł Biały"

Cel:  utrwalenie  znajomości  godła  Polski,  rozwijanie  samodzielności  i  umiejetności  planowania
działań 

Podaję propozyzję wykonania godła Polski przez dzieci z małą pomocą rodziców:
a) ORZEŁ Z ORIGAMI:
Rysujemy  kółka  różnej  wielkości.  Następnie  koła  wycinamy  i  zginamy  na  pół.  Przyklejamy
( najlepiej na czerwonej kartce ), tylko połowę koła, tak aby druga połowa była ruchoma. Liczę na
inwencję twórczą dzieci :)  A oto przykład: 

b) ORZEŁ Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH I PŁATKÓW KOSMETYCZNYCH:
Pokażmy  dziecku  godło  Polski  i  zapytajmy,  jakich  figur  geometrycznych  mogłoby  użyć  do
stworzenia podobizny Orła? ( można użyć trójkątów, prostokątów, kwadratów a kółek z płatków
kosmetycznych ). Podaję przykład: 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/f-nauka-literek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-f.pdf


c) ORZEŁ Z ROLKI PO PAPIERZE TOALETOWYM
Rolke  po  papierze  toaletowym  malujemy  na  biały  kolor,  lub  oklejamy  białym  papierem.
Odrysowujemy swoje dłonie na kartce – posłużą nam jako skrzydła. Wycięte dłonie przyklejamy z
tyłu rolki. Na zdjęciu papier na rolce jest dodatkowo nacinany. Koronę, oczy, dziób można ozdobić
według własnego pomysłu. Oto przykład: 

8.) Zabawa słuchowa "Ile jest wyrazów w zdaniu?"

 Cel: doskonalenie percepcji słuchowej

Proszę przeczytać dziecku następujące zdania. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie i dokonanie
syntezy słuchowej zdania ( podanie ile wyrazów usłyszało w zdaniu ).

1. To flaga Polski.
2. Polska to moja ojczyzna.
3. Stolicą Polski jest Warszawa. 
4. Na południu Polski są góry.
5. Niemcy to sąsiedzi Polski. 
6. Legenda o warszawskiej Syrence. 
7. Lech, Czech i Rus. 

9.) Quiz  "Co wiem o Polsce?" 

 Cel: rozbudzanie zainteresowań na temat swojej ojczyzny

1. Stolicą Polski jest............. ( Warszawa )
2. Godło Polski to................ ( Biały Orzeł na czerwonym tle )
3. Osoba mieszkająca w Polsce to................. ( Polak, Polka )
4. Ile zwrotek ma Hymn Polski?  ( 4 )
5. Jakie morze znajduje się w Polsce? ( Morze Bałtyckie )
6.Flaga Polski ma kolor............. ( biało-czerwony )
7. W jakim języku mówimy w naszym kraju? ( po polsku )
8. Wymień symbole narodowe ( godło, flaga, hymn )



10.) Ćwiczenia analizy i syntezy wyrazów:

 Cel: usprawnianie funkcji słuchowych, rozpoznawania i wyodrębnianie głosek i sylab z wyrazów 

Proszę,  aby  rodzic  przeczytał  dziecku  wyraz  np.  Polska.  Dziecko  ma  powiedzieć  jaką  głoską
zaczyna się wyraz. Następnie dzieli wyraz na sylaby ( mówi, ile jest sylab w wyrazie ), później
proszę,  żeby  dziecko  ten  sam  wyraz  przegłoskowało.  Może  również  powiedzieć,  ile  głosek
usłyszało  w wyrazie.  Na  koniec  proszę,  aby dziecko  spróbowało  przeczytać  wszystkie  wyrazy
poniżej. 

P – jak   POLSKA     Pol - ska   P – o – l – s – k – a

K – jak   KRAJ            k – r – a – j 

M – jak   MAPA          ma – pa           m – a – p – a 

H – jak   HYMN         h – y – m – n 

G – jak    GODŁO       god – ło    g – o – d – ł – o 

F – jak     FLAGA        fla – ga     f – l – a – g – a 

JESTEM  CIEWAWA,  CZY  DZIECI  BĘDĄ  WIEDZIAŁY,  DLACZEGO  LITERY
ZAZNACZONE SĄ NA CZERWONO I NA NIEBIESKO 

Podskocz,  gdy usłyszysz F: 

FELEK,  WODA,  MODA,  SODA,  FIKAĆ,  ŻYRAFA,  FIOŁEK,  WAFEL,  WIATR,  FOKA,
FOTOGRAF, WANNA, PANNA, FALA, KEFIR, FUTRO, SZAFA.
Ile z nich zapamiętałeś? Możesz powtórzyć? 

MIŁEJ ZABAWY I NAUKI  :)




