„Polska to mój dom”– propozycje zadań dydaktycznych (27.04-30.04.2020)

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI

• „KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA” – nauka wiersza Władysława Bełzy.
https://www.youtube.com/watch?v=7D2wAg4xqzg (do wysłuchania)

„KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA”
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia? (czym)
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta? (czym)
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
Rodzic/opiekun czyta dziecku wiersz, następnie razem z dzieckiem uczą się go na pamięć.

• Oglądanie filmu edukacyjnego „Polak mały” .
(ze strony Instytutu Pamięci Narodowej)
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Pytania do filmu:
➢ Jak wygląda godło Polski?
➢ Co symbolizują czerwień i biel?
➢ Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?

Rodzic/opiekun prezentuje i omawia z dzieckiem symbole narodowe.

Słuchanie hymnu narodowego.
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

Rodzic/opiekun przypomina dziecku, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy
zachować powagę i przyjąć odpowiednią postawę ciała ( baczność), ponieważ jest to
uroczysta pieśń, która jest naszym symbolem narodowym.

• Zabawa konstrukcyjna „Budujemy Polskę”.
Pomoce: sznurek, klocki.
Rodzic/opiekun pokazuje dziecku mapę Polski i układa na podłodze ze sznurka kontur granic
Polski. Zadaniem dziecka jest wypełnienie konturu różnego rodzaju budowlami. Następne
dziecko opowiada, co zbudowało.

• Podróż po Polsce – zapoznanie z biegiem Wisły. Zajęcia matematyczne.
Pomoce: mapa Polski
Rodzic/opiekun pokazuje, w jaki sposób zaznaczone są na mapie rzeki.
Pyta dziecko, czy wie, jak nazywa się najdłuższa rzeka, która przepływa przez Polskę?
Pokazuje na mapie Wisłę, wyjaśniając jednocześnie, że Wisła wypływa z gór i wpada do morza.
Zaprasza dziecko na wycieczkę z biegiem Wisły.
➢ W górach. Liczenie owiec na pastwisku i porównywanie ich liczby.
Pomoce: wycięte z białego papieru koła (lub kształty chmurek), które zastąpią owieczki – 10
sztuk, zielona krepina (pastwisko) oraz 5 klocków.
Rodzic/opiekun informuje, że właśnie dotarli do pierwszego celu podróży, czyli do
Zakopanego. Pokazuje tę miejscowość na mapie. Mieszkają tutaj górale, którzy pasą owieczki.
Układa na dywanie dwa zielone kawałki krepiny – pastwiska. Umieszcza na nich dowolną liczbę
wyciętych z białego papieru kół (lub chmurek) – owieczek (maksymalnie pięć na jednym
pastwisku). Dziecko liczy owieczki na wskazanym przez rodzica/opiekuna pastwisku, pokazuje
liczbę na palcach, a następnie układa przed sobą tyle samo klocków – owieczek.
Rodzic/opiekun prosi, aby dziecko porównało liczbę owieczek na jednym i na drugim pastwisku
i powiedziało, czy jest ich tyle samo, czy mniej, czy więcej.
Następnie mówi, że płyną łódką w dalszą podróż.
➢ W Warszawie. Budowanie domów z klocków według wzoru. Liczenie pięter.
Pomoce: klocki, kartoniki z narysowanymi domami (od jednopiętrowego do mającego 5
pięter), pojemnik.
Rodzic/opiekun informuje, że dotarli do drugiego celu podróży – stolicy Polski, Warszawy
(pokazuje na mapie). Rodzic/opiekun umieszcza na dywanie kolejno kartoniki, na których są
narysowane domy z różną liczbą pięter (od 1 do 5). Przed dzieckiem ustawia pojemnik
z klockami. Dziecko bierze odpowiednią liczbę klocków i układa z nich domy o takiej samej
wysokości (może postawić klocek na klocku lub położyć klocki na dywanie jeden nad drugim).
Nie burzy domów, tylko układa jeden obok drugiego. Wskazuje wysoki dom i niski dom.
Po zakończeniu zadania odkłada klocki na miejsce i płyną dalej.
➢ W Toruniu. Segregowanie wyciętych z papieru pierników według kształtów.
Pomoce: wycięte z brązowego papieru sylwety pierników w trzech kształtach, trzy kartki.
Rodzic/opiekun informuje, że dotarli do trzeciego celu podróży, jakim jest Toruń – miasto
słynące z bardzo smacznych pierników. Pokazuje miejscowość na mapie. Układa na dywanie
trzy kartki, a obok nich wycięte z papieru sylwety pierników różniące się kształtem.

Prosi, aby dziecko pomogło w ich porządkowaniu. Dziecko umieszcza sylwety pierników na
odpowiednich kartkach.
Następnie kontynuują podróż łódką, a rodzic/opiekun w tym czasie odkłada na bok
zgromadzone wcześniej pomoce.
➢ W Gdańsku. Liczenie statków na morzu.
Pomoce: niebieska krepina, trójkąty wycięte z kolorowego papieru (symbolizujące statki),

Rodzic/opiekun informuje, że dotarli do ostatniego celu podróży, a mianowicie do leżącego
nad morzem miasta Gdańsk (pokazuje na mapie). Rozkłada niebieską krepinę – morze. Po
morzu pływają statki. Dziecko liczy, ile statków pływa po morzu. Rodzic/opiekun kładzie 5
statków i mówi, że 2 odpłynęły (chowa je), a dziecko odpowiada, ile statków pozostało itd.

• Zabawa graficzna - dorysuj brakujące elementy.
Rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna
z brakującymi elementami.
Dziecko kończy rysować zgodnie z poleceniami rodzica/opiekuna
➢ Pomiędzy oknami dorysuj drzwi.
➢ Na dachu dorysuj komin.
➢ Przed domem narysuj chodnik.
➢ Obok domu dorysuj garaż.
➢ Nad domem – słońce.
➢ Za domem rośnie las.
➢ Dorysuj coś według własnego pomysłu.

• Słuchanie opowiadania E. Stadmüller „Biało-czerwone” ( opowiadanie nr 1)
Ilustracja do opowiadania.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej grupa średniaków przygotowała inscenizację
legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie”. Kuba grał Czecha, Bartek – Rusa, a Olek – Lecha.
Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak poważna rola, więc bardzo się przejmował i wciąż
powtarzał:
– Chodźmy ku północy, serce mi mówi, że tam znajdziemy nasz nowy dom.
Jego wierny lud – czyli Oskar z Karolem i Kubą oraz Basia, Malwinka, Wiktoria i Ania – ufnie
podążał za nim. Nagle wszyscy zatrzymali się, bo oto ich oczom ukazał się wspaniały widok.
Wyświetlał się on na ścianie, a przedstawiał leśną polanę o zachodzie słońca. Na środku tej
polany rósł potężny dąb, a w jego konarach widać było gniazdo orła. Piękny biały ptak siedział
w nim z rozłożonymi skrzydłami, zupełnie jakby chciał ochronić swe pisklęta przed
niebezpieczeństwem.
– Oto nasz znak! – wołał Olek.
– I nasze barwy! W tym momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz przedstawiający polską
biało-czerwoną flagę i godło narodowe – białego orła w złotej koronie na czerwonym tle.
Przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci z przedszkola. Ada też.
Po obiedzie grupa Olka robiła chorągiewki. Zadanie polegało na przyklejeniu biało-czerwonej
karteczki do cienkiego patyczka. Z początku szło to opornie, ale już przy trzeciej chorągiewce
wszyscy nabierali wprawy.
– Kto chce, może sobie zabrać do domu kilka chorągiewek i patyczków – zachęcała pani. –
Będzie można 2 maja udekorować nimi okno albo balkon… Niech wszyscy widzą, że cieszymy
się z tego, że jesteśmy Polakami.
Olkowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Nie namyślając się zbyt długo, wpakował cały
plik chorągiewek i garść patyczków do swojej tekturowej teczki i zabrał do domu. Do wieczora
bawił się świetnie z Adą, grał z tatą w piłkę, pomagał mamie robić kisiel. Dopiero następnego
dnia przypomniał sobie o chorągiewkach.
– Jutro święto flagi! – zawołał przerażony.

– A ja zapomniałem o moich chorągiewkach. Pani powiedziała, że trzeba udekorować nimi
dom. Sam przecież wybrałem te kolory… Ada poważnie kiwnęła główką.
– Był księciem Lechem – poświadczyła zgodnie z prawdą.
– I co teraz? – zapytał tato.
– Będę je sklejał – oświadczył mężnie książę Lech.
Niestety, szybko okazało się, że kleją mu się palce. Mama z tatą popatrzyli na niego i… zabrali
się do roboty. Tym razem chorągiewki powstawały w ekspresowym tempie. Zanim zapadł
zmrok, okna i balkon były udekorowane, a szczęśliwy książę Lech chrapał w najlepsze. Może
śnił mu się kołujący wysoko na niebie orzeł z biało-czerwoną chorągiewką w dziobie? Kto to
wie?
Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji.
Rodzic/opiekun zadaje dziecku pytania:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jak Olek świętował Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?
Jakie kolory ma flaga Polski?
Jaki ptak jest symbolem narodowym Polski?
Co sklejał Olek w domu z rodzicami?
Co udekorowali rodzice chorągiewkami?
Po co ludzie dekorują flagami swoje domy?
Jak się nazywa kraj, w którym mieszkamy?

• Poznajemy majowe święta – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej
„Majowe święta” ( opowiadanie nr 2).

Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do przedszkola.
Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesić
flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad wejściem do domu.
– Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil.
– I ja też – powiedział Daniel.
– A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek.
– I co to były za jakieś dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych…
Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez
ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie.
– To były święta państwowe.
Obchodzone są co roku. Pierwszego maja zawsze przypada Święto Pracy – zaczęła mówić pani.
– Tyle, że Święto Pracy obchodzone jest również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele
lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracujących ludzi – waszych rodziców, dziadków,
sąsiadów…
Drugiego maja mieliśmy Święto Flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego
powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji.
Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się
żyło.
– A jak ten król wyglądał? – dopytywał Antek.
– Czy można go gdzieś spotkać? – Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie
zobaczyć króla, możemy pójść do muzeum.
To co, idziemy? – zapytała pani.
– Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum
zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe
majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga Polski.

– O, a to godło! – powiedział Antek.
– Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym plakacie?
– To hymn Polski – odpowiedziała pani.
– A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś obchodzono Święto Pracy.
– A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku?
– To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt.
„Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król,
dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali.
Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki.
– Cieszę się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha Ady.
– Ja też – powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę.
Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji.
Rodzic zadaje pytania:
➢
➢
➢
➢

Jakie barwy ma flaga Polski?
Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi?
Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady?
Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum?

• Zabawa ruchowa „Od gór do morza”.
Pomoce: mapa Polski
Rodzic/opiekun zaprasza dziecko na wycieczkę. Wskazuje na mapie Polski:
➢ góry – dziecko naśladuje wspinanie się po górach,
➢ miasto – dziecko spaceruje i rozgląda się,
➢ morze – dziecko kładzie się na dywanie i naśladuje pływanie

• Ćwiczenia słuchowe Dzielimy na sylaby.
Rodzic/opiekun wypowiada sylabami słowa związane z Polską (np.: fla-ga ; go-dło), a zadaniem
dziecka jest podanie całej nazwy.

• Zabawa w kończenie zdań.
Rodzic/opiekun wypowiada kolejne zdania, a dziecko je kończy.
➢ Kraj, w którym mieszkam, to...
➢ Godło Polski przedstawia...
➢ Flaga Polski ma dwa kolory: ...
➢ Gdy słyszymy hymn, musimy...
➢ Nasze symbole narodowe to...

• Przykładowe prace plastyczne.

