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Temat: Symbole narodowe – godło
1. Znak – słuchanie wiersza M. Łaszczuk.

Znak
Maria Łaszczuk

Czy wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu biały ptak?
Wiem – odpowiedział Jędrek mały.
– To jest znak Polski: orzeł biały.
Rozmowa na temat przeczytanego wiersza. Rodzic wyjaśnia dziecku, co to jest symbol
narodowy – znak Polski, którym jest orzeł biały. Rodzic prezentuje dziecku godło
Polski. Dziecko opisuje, co na nim widzi. Poznaje nazwę ptaka na godle – orła
białego.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych.
– „Kocham Cię, Polsko” – rodzic daje dziecku flagę Polski (oczywiście może być ona
wykonana samodzielnie), włącza dowolną melodię (może to być wybrana pieśń
patriotyczna). Dziecko faluje flagą w rytm muzyki, pląsa.
Można skorzystać z poniższego linku do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
- „Zwiedzamy Polskę” – dziecko naśladując ruch lokomotywy wyrusza w podróż po
Polsce w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka”
https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k
- co jakiś czas rodzic zatrzymuje na chwilę muzykę, mówiąc na jakiej stacji się
zatrzymali i pokazuje dziecku ruch kojarzący się z danym miejscem, a dziecko go
naśladuje np.:
krajobraz nadmorski – fale, pływanie, budowanie zamków z piasku, fruwające mewy,
krajobraz górski – zjazdy na nartach, wchodzenie pod górę,
krajobraz nizinny – poruszające się korony drzew, zbieranie grzybów, bieganie po
łące.
Zabawa trwa tak długo, aż odwiedzicie wszystkie stacje (oczywiście można dodawać
swoje) 

3.

„Symbole narodowe” – praca z wykorzystaniem Karty Pracy (Karta w załączniku
nr 2). Dziecko wycina obrazek przedstawiający godło Polski, rozcina na cztery części,
układa według wzoru i nakleja na kartkę.

4. „Białe orły” – zabawa ruchowa. Dziecko biega przy skocznej muzyce, naśladując lot
orła (ręce rozłożone w bok, porusza nimi jak skrzydłami). Gdy muzyka cichnie, na
hasło rodzica: Orły lądują dziecko zatrzymuje się, opuszcza ręce i kuca.

5. Na zakończenie, dla powtórzenia i utrwalenia zdobytych wiadomości zapraszamy do
obejrzenia krótkiego filmuj „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
Ściskamy Was mocno i życzymy miłego długiego weekendu
Marzena i Michalina  

