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Wiem gdzie Wisła jest na mapie.


7 Maj 2020


Puchatki p.Alina
Dzień dobry przedszkolaki. Dziś czwartek i jak sama nazwa wskazuje to czwarty dzień tygodnia.

Na początek wybierzcie waszą ulubioną zabawę na początek dnia i zaproście do niej domowników.

Kolejny raz wracamy do mapy naszego kraju. Nie chowajcie jej za głęboko bo nadal jest potrzebna,
dziś będziemy mówić o rzekach płynących przez Polskę… a właściwie o najważniejszej rzece Wiśle.

„Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!” – praca z mapą. 
Dziecko siada wygodnie  przy mapie Polski. Razem r rodzicami przypomnijmy sobie i  pokażcie na
mapie, gdzie są góry i Morze Bałtyckie. Przypominają 
znaczenie kolorów na mapie. Nie zapomnijcie o elementach oznaczonych kolorem niebieskim
(jeziora, morze i rzeki) Rodzicu, pokarz swojemu dziecku Wisłę,   od jej źródła do ujścia.  Poproście
dzieci i razem z nimi kreślcie  w powietrzu płynącą rzekę – też od południa ku północy.

Jak myślicie, czy woda jest nam potrzebna? Czy rzeki płynące po kraju są nam ludziom i zwierzętom
do czegoś potrzebne? pomyślcie chwilę nad tym.

„Dlaczego ludzie osiedlali się nad rzekami?” – ilustrowana pogadanka na temat roli rzeki w
życiu człowieka. 
Będą Wam potrzebne ilustrację, które znajdują się w linku poniżej 
dlaczego ludzie osiedlili się nad rzekami – ilustrację

Rodzice,  pokażcie kolejno ilustracje i zadawajcie dzieciom pytania, dzieci  odpowiadają na pytanie a
rodzic  uzupełnia wypowiedzi dzieci. 
– Ilustracja przedstawiająca rosnące zboże –rodzic mówi: Nad rzekami, po wylewach, była bardzo
dobra, urodzajna ziemia, gdzie ludzie uprawiali rośliny. 
– Ilustracja przedstawiająca zwierzęta hodowlane pijące wodę – rodzic mówi: Bliskość rzeki była
ułatwieniem przy hodowli zwierząt. 
– Ilustracja przedstawiająca dzikie zwierzęta nad rzeką – rodzic mówi: Nad rzeką żyły różne gatunki
dzikich zwierząt, na które w dawnych czasach polowano. 
– Ilustracja przedstawiająca dom nad rzeką – rodzic mówi: Ludzie osiedlali się nad rzeką, by mieć
szybki dostęp do wody potrzebnej do picia, gotowania, prania, sprzątania. 
– Ilustracja przedstawiająca ryby w rzece – rodzic mówi: Ludzie łowili ryby, by zdobyć pożywienie. 
– Ilustracja przedstawiająca łódź na rzece, a w niej towary – rodzic mówi: Rzeka służyła ludziom do
przemieszczania się i do transportu towarów.

Zapraszamy teraz do zabawy z klockami – wszyscy lubią bawić się klockami, więc pobawmy się i my 



http://przedszkole31.eu/?p=7188
http://przedszkole31.eu/?p=7188
http://przedszkole31.eu/?cat=5
http://przedszkole31.eu/?author=6
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/05/dlaczego-ludzie-osiedlili-si%C4%99-nad-rzekami-ilustracj%C4%99.docx


Budujemy mosty – słuchanie wiersza i konstruowanie budowli z klocków. 
Rodzice za chwilę przeczytacie dziecku wiersz, ale  przed przeczytaniem wiersza zapytajcie dziecko: Po
co ludzie budują mosty na rzece? Uważnie posłuchajcie odpowiedzi dziecka. Dopiero później
przeczytajcie wiersz: „Budujemy mosty” Zofia Bronikowska

– Masz już klocki? 
– Mam! 
– Usiądź sobie tam, 
a ja tu – na wprost… 
zbudujemy most! 
Na tym pierwszym będą tory, 
bo most będzie kolejowy… 
A ten drugi most 
wspaniały! 
Auta będą tu jechały

i tramwaje. I… co chcesz! 
– A most trzeci? 
– Będzie też! 
Po tym trzecim, białym moście 
przyjdą do nas lalki w goście… 
Śliczne lalki – malowanki, 
kolorowe wycinanki! 
O… już idą! 
Patrz!… 
Więc się teraz pobaw z nami, 
a jak będzie czas, 
to dom lalkom zbudujemy, 
dom piękny – jak nasz!

Rodzice zadajcie dzieciom pytania: 
– W co chciało się bawić to dziecko?
– Co będzie na pierwszym moście? 
– Co będzie jeździło po drugim moście? 
– Dla kogo będzie trzeci most? 
– Co dziecko zaplanowało jeszcze zbudować?

Mamy dla Was propozycje zabawy dla całej rodziny. Zbudujcie most. Do jego budowy można
wykorzystać praktycznie wszytko co macie w domu. Na zdjęciach poniżej kilka propozycji.



   

 

Na koniec zabawa w formie eksperymentu, który musi być najpierw poprzedzony spacerem nad
rzekę. Z rzeki musicie nabrać do słoiczka trochę wody i przynieść ją do domu.  I czas na
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„Czy wodę z rzeki można pić?” – eksperyment. 
Problem do rozwiązania: Czy wodę z rzeki można pić? Dzieci podają różne hipotezy. 
Przeprowadzenie eksperymentu: Dzieci nalewają do dwóch przezroczystych szklanek wodę – do
jednej szklanki wodę z rzeki, do drugiej wodę z kranu. Wnioski: Woda z kranu jest przejrzysta, bez
zapachu. Woda z rzeki jest mętna, ma zapach. Woda z rzeki nie nadaje się do picia. Wyjaśnienie: w
wodzie z rzeki znajdują się szczątki zwierząt, odchody, mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze, które
mogą powodować wiele groźnych chorób.

Życzymy Wam udanej zabawy i pamiętajcie o oszczędzaniu wody szczególnie teraz kiedy jest taka
susza. 

Wyruszamy na wycieczkę po Polsce
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Puchatki p.Alina
Dzień Dobry przedszkolaki. Dziś środa. Trzeci dzień tygodnia.

Niestety w Obecnej sytuacji nie możemy podróżować i zwiedzać ale zawsze możemy wykonać
wycieczkę palcem po mapie. I dziś zapraszam Was na taką właśnie wycieczkę po Polsce.

Na początek drodzy rodzice przygotujcie z poprzednich dni mapę Polski i nagranie Hymnu Polski.
Będą nam potrzebne.

„Poznajemy bliżej mapę Polski ” – praca z mapą. 
Dzieci słuchają pierwszej zwrotki hymnu – Mazurka Dąbrowskiego – w postawie na baczność. Rodzic
mówi dzieciom, kiedy hymn jest grany, w czasie jakich uroczystości. Po wysłuchaniu hymnu dzieci
siadają przy mapie Polski. Rodzic  pokazuje obszar Polski wyznaczony granicami. Wyjaśnia, że na
północy Polski leży Morze Bałtyckie. Dzieci obiema rękami pokazują fale na morzu. Rodzic  pyta
dziecko, jakim kolorem jest zaznaczone morze na mapie (niebieskim). Pokazuje także inne elementy
oznaczone na niebiesko: rzeki i jeziora. Rodzic wskazuje pasma gór na południu Polski i pyta, jakim
kolorem są oznaczone (brązowym). Poproś  dziecko żeby wstało i  swobodnie poruszało się po
pokoju.

Pobawmy się w zabawę, gdy rodzic mówi: brązowy 
– dziecko stają w rozkroku i, pochylając się do przodu, próbują dotknąć palcami podłogi (udając
górę). Następnie rodzic wyjaśnia, że między morzem i górami jest na mapie kolor zielony oznaczający
niziny, czyli tereny dość płaskie, nisko położone. Rodzic jeszcze raz przesuwa palcem po granicach
kraju i pyta czy dziecko wie co właśnie rodzic mu pokazał. 
Dziecko przypomina,  że to ich „mała ojczyzna”. Polska.

„Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” – zabawa dydaktyczne. 
Rodzic razem z dzieckiem wyznacza na podłodze symboliczne granice Polski (za pomocą sznurka lub
papieru toaletowego). 
„Granica” powinna być w kilku miejscach przymocowana do podłogi taśmą dwustronną. 
Na wyodrębnionym w ten sposób terenie rodzic układa ilustracje przedstawiające charakterystyczne
krajobrazy naturalne Polski: nadmorski, górski, nizinny. krajonrazy Polski – niziny, góry, morze 
Dziecko i pozostali członkowie rodziny, których możemy zaprosić do zabawy  ustawiają się w „pociąg”
i jadą – najpierw dookoła granic Polski, w rytm piosenki Jedzie 
pociąg z daleka. Gdy jedna osoba wyłącza piosenkę, „pociąg” zatrzymuje się przy wybranej ilustracji.
Rodzic pokazuje ruch kojarzący się z danym miejscem, a pozostali  naśladują: 
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– krajobraz nadmorski – fale, pływanie, budowanie babki z piasku, fruwające mewy. 
– krajobraz górski – zjazdy na sankach/nartach, wchodzenie pod górę. 
– krajobraz nizinny – poruszające się korony drzew, zbieranie grzybów.

„Tu mi się podoba!” – malowanie farbami wybranej krainy Polski. 
Dziecko siada sobie z rodzicem  i uważnie oglądają mapę Polski. Poproście dziecko aby wybrało sobie 
jedną krainę Polski i wspólnie namalujcie ją farbami na dużej kartce. Jeżeli nie macie dużej kartki, to
sklejcie kilak kartek taśmą klejącą lub klejem. A jak nie macie farb to użyjcie kredek. Chodzi tylko o
fajna zabawę. Jak już skończycie malować/rysować to zróbcie zdjęcie i prześlijcie na adres mailowy
grupy i powieście Waszą prace w widocznym miejscu.

A w wolnej chwili poproście rodziców, żeby obejrzeli z Wami w internecie ilustracje albo filmiki
dotyczące pięknych krajobrazów w naszym kraju,

Udanej zabawy,

Pamiętajcie o bezpiecznym  zachowaniu i dbaniu o higienę. Pozdrawiamy Pani Ania i Pani Ala. 

Gimnastyka buzi i języka


5 Maj 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Katarzyna

Udanej zabawy   

Jak powstała Warszawa?


5 Maj 2020


Puchatki p.Alina
JAK POWSTAŁA WARSZAWA ?

Dzień dobry przedszkolaki. Witamy Was we wtorek. To drugi dzień w tym tygodniu. Pamiętajcie, że
zaczął nam się nowy miesiąc – maj.
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Pamiętacie taką zabawę z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”?… na pewno pamiętacie a dla
zapominalskich przypominamy.

https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4

Jedzie pociąg z daleka  sł. i muz. tradycyjne

Jedzie pociąg z daleka, 
na nikogo nie czeka. 
Konduktorze łaskawy 
zabierz nas do Warszawy. x2

Konduktorze łaskawy, 
zabierz nas do Warszawy. 
Trudno, trudno to będzie, 
dużo osób jest wszędzie. x2

Pięknie pana prosimy, 
jeszcze miejsce widzimy. 
A więc prędko wsiadajcie, 
do Warszawy ruszajcie. x2

Jak wiecie Warszawa to  stolica Polski. Znajdźcie to miasto na mapie Polski.

 

Dodajemy kolorowankę z mapą Polski, spróbujcie pokolorować ją tak samo kolorystycznie jak ta
prawdziwa mapa prezentuje nam kolory.

kolorowanka mapa Polski

00:00 00:00
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Czy wiecie jak powstało to miasto i skąd wzięła się jego nazwa? Jeśli nie to poproście rodziców o
przeczytanie legendy o Warsie i Sawie i wszystko już będzie jasne.

Wars i Sawa Joanna Kończak

Gdy rybak Wars wypłynął na połów, zobaczył w rzece dziwną, wielką rybę. Z ciekawości pod płynął
bliżej. To nie była ryba, ale syrena. Miała ciało pięknej dziewczyny i rybi ogon. Nazy wała się Sawa.
Wars zakochał się w syrenie, a ona w nim. Syrena nie chciała dłużej żyć w rze ce. W magiczny sposób
ogon Sawy odmienił się w ludzkie nogi. Szczęśliwa para zamieszkała w chacie nad Wisłą. Pewnego
razu zapukał do nich gość. To był książę Ziemomysł, który zgubił się na polowaniu. Wars i Sawa nie
wiedzieli, jak ważna osoba do nich trafiła. Z dobroci przyjęli wędrowca pod dach, nakarmili i
przenocowali. Książę wyznał potem, kim jest. Podziękował szczerze za pomoc i powiedział: „Ziemie te
na zawsze Warszowe zostaną”. Warszawa zyskała więc swoją nazwę, by wszyscy pamiętali o dobrym
sercu Warsa i Sawy. 
Rodzice, zadajcie dziecku pytania do treści legendy: 
– Co zobaczył rybak, gdy wypłynął na połów? 
– Co się okazało, gdy podpłynął bliżej? 
– Jak wyglądała syrena? 
– Jak miała na imię? 
– Co się stało, gdy rybak i syrena zakochali się w sobie? 
– Gdzie zamieszkała szczęśliwa para? 
– Kto pewnego dnia zapukał do ich cha ty? 
-Wars i Sawa nie wiedzieli, że ten człowiek to książę. 
-Jak go przyjęli? 
-Jak odwdzięczył się książę gospodarzom? 
-Od czego Warszawa uzyskała swą nazwę?

Klikając w poniższy link zobaczycie pomnik Warsa i Sawy

https://www.polskieszlaki.pl/pomnik-warsa-i-sawy-w-warszawie.htm

Spacerując po Warszawie na pewno traficie na pomnik Syrenki Warszawskiej ( a tu kilka ciekawostek
na temat tejże syrenki) https://warszawa.naszemiasto.pl/syrenka-warszawska-warszawa-2019-co-
kazdy-warszawiak/ar/c1-4702385 , tej samej  która widnieje w herbie naszej stolicy.

Mamy dla Was kolorowankę herbu Warszawy:
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kolorowanka herb warszawy

Czas na zabawę i trochę ruchu. Zapraszamy:

Zabawa ruchowa z piosenką „Jedzie pociąg” 
„Zwiedzamy Polskę” – dzieci i rodzice tworzą „pociąg” i poruszają się nim po mieszkaniu do utworu
Jedzie pociąg z daleka. Dziecko, które znajduje się na początku pociągu, jest „lokomotywą” i mówi,
dokąd jedzie pociąg, wymieniając jakieś miasto w Polsce. Dzieci  i rodzice zmieniają się – po chwili
zabawy ktoś inny jest „lokomotywą”.

Gra w kolory „Biało – czerwony” 
Rodzina stoi lub siedzi w kręgu. Jedna osoba stoi w środku i rzuca piłkę do pozostałych członków
rodziny. Rzucając piłką, podaje nazwę jakiegoś koloru. Słysząc nazwy: biały i czerwony, nie łapiemy
piłki. Po usłyszeniu nazwy innego koloru łapiemy piłkę oburącz i odrzucają ją do osoby stojącej w
środku.

Ćwiczenia manualne dłoni z plasteliną 
„Warszawska Syrenka”– wykonanie pomnika z plasteliny. 
Dzieci wykonują wszystkie czynności razem z rodzicem według instrukcji. Wszyscy jednocześnie lepią
z plasteliny poszczególne części pomnika: postument, postać kobiety z ogonem ryby, miecz, który
dołączą do uniesionej prawej ręki, tarczę, którą dokleją do lewej ręki trzymanej przy piersi. Następ nie
wszystkie części łączą ze sobą. Rodzice, podczas zabawy, przypomnijcie  dzieciom, że ten pomnik stoi
w Warszawie nad Wisłą. Na tarczy Syrenki widnieje orzeł w koronie i napis Warszawa.

Na koniec dzisiejszego dnia

Zabawa konstrukcyjna 
„Dom – ojczyzna” – dzieci i rodzice budują domy z krzeseł, materacy, kocy, sznurków, poduszek.
Kiedy domek jest już gotowy to w nim zaczyna się najfajniejsza zabawa

Bądźcie zdrowi i uśmiechnięci. Uważajcie na siebie. 
Pozdrawiamy – Pani Ania i Pani Ala 

 

 

 

 

Dlaczego trzeba szanować flagę?
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Puchatki p.Alina
Witajcie kochane przedszkolaki. Dziś poniedziałek, czwarty dzień maja. W weekend obchodziliśmy
ważne Święta Narodowe. Chcemy Wam temat tych ważnych dni jeszcze bardziej przybliżyć.
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Ale zaczniemy od porannej zabawy: Dzieci mówią tekst rytmicznie, machając do rodzeństwa,
rodziców.

Dzień dobry, cześć i czołem, 
witamy się z przedszkolem (możemy zamienić na Witam się z domem) 
i z dziećmi i z paniami, ( możemy zamienić:  z rodzeństwem, rodzicami) 
z naszymi zabawkami.

Drodzy Rodzice, przeczytajcie dzieciom wierszy

Katechizm polskiego dziecka  Władysław Bełza

– Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały. 
– Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. (swymi) 
– 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 Boga wierzę.

Temat trudny ale porozmawiajcie z dziećmi  o tym wierszu, spróbujcie wytłumaczyć wers po wersie o
czym mówi.

„Kocham miejsce, w którym mieszkam!” – rozmowa na temat okolic miejsca zamieszkania dzieci.
Zadajcie dzieciom pytania:

– Co znaczy słowo „ojczyzna”? (wszystko wokół nas) 
– Co dla nas jest „małą ojczyzną”? (dzieci wymieniają wszystkie elementy, które kojarzą im się z
miejscem zamieszkania.

Pokażcie  dzieciom mapę Polski.



Mapa Polski

Opowiadajcie i pokazujcie gdzie znajdują się góry, a gdzie jest morze.  Wstążką zaznacza na mapie
Polski obszar, w którym znajduje się przedszkole.

Poszukajcie w internecie, razem z dziećmi zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca w
regionie, w którym mieszkacie.

Wybierzcie się na  krótki spacer po najbliższej okolicy.

Rodzie, przeczytajcie dziecku opowiadanie:  „Kotylion”  Piotr Wilczyński

Pani Kasia opowiadała nam w przedszkolu o naszych barwach narodowych i o różnych symbo lach. – A
to jest nasze godło, czyli znak wszystkich Polaków – i pokazała na obrazek, który wisi na ścianie w
naszej sali. – Jak myślicie, co on przedstawia? 
– To jest ptak, bo ma skrzydła i dziób – zawołała Helcia. 
– Proszę pani, a co to za ptak? – spytał Bartek. 
– Naszym godłem jest biały orzeł – odpowiedziała pani – i właśnie teraz nauczymy się piękne go
wiersza, który zna każdy Polak. Słuchajcie, a potem będziemy powtarzać: — Kto ty jesteś?— Polak
mały.— Jaki znak twój?— Orzeł Biały— Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi.— W ja kim kraju?— W
polskiej ziemi.— Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną.— Czym zdobyta?— Krwią i blizną.— Czy ją kochasz?—
Kocham szczerze.— A w co wierzysz?— W Boga wierzę. 
Pani Kasia mówiła, że pojutrze będzie Święto Flagi, i że wtedy nie będziemy szli do przed szkola. Za to
wszyscy, to znaczy mama, tata, dziadek i ja, pójdziemy oglądać obchody. Ale na razie musimy się do
tego święta przygotować. Bo my też chcemy pokazać, że jesteśmy dumni z naszej flagi. 
Gdy wróciłem z przedszkola, całe popołudnie robiliśmy z dziadkiem świąteczne dekoracje. – Mamo,
mamo, zobacz – pomachałem do mamy flagą. 
– Piękna flaga. Sami ją zrobiliście? – Mama uśmiechnęła się. Dziadek właśnie wszedł do po koju. – Tak
Grażynko, a za chwilę będziemy robić dla nas wszystkich kotyliony. 
– Dziadku. Co to jest kotylion? – spytałem. 
– Kotylion to jest taka kokarda w kształcie koła. Nosi się go na czapce albo przypięty do ubrania. To
jest taki symbol, patriotyczna odznaka. Nasza kokarda narodowa ma te same kolo ry co flaga. Kolor
biały to kolor naszego białego orła, a czerwony to kolor tarczy, na której tego orła się przedstawia –
dziadek tłumaczył mi cierpliwie. Usiedliśmy przy stole. Dziadek wycinał nożyczkami kółka małe i
duże. 
– Michałku. Podaj mi, proszę, klej – powiedział dziadek. Nakleiliśmy białe, bibułkowe środ ki, a jak
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tylko wyschną, przyczepi się agrafki do przypięcia i będą gotowe. 
Dziś od samego rana nie mogłem spokojnie usiedzieć. Po prostu nie mogłem się doczekać ,kiedy już
będą te obchody. Wzięliśmy ze sobą flagę, tę którą zrobiłem wczoraj z dziadkiem. I wszyscy mieliśmy
przypięte do kurtek kotyliony. Przyjechaliśmy na Plac Zamkowy i właśnie zaczęły się pokazy. Żołnierze
w zielonych mundurach chodzili parami, a potem czwórkami ,i robili różne sztuczki z karabinami. 
– To jest pokaz musztry paradnej – powiedział dziadek. 
– A co to musztra, dziadku? 
– Musztra to jest taki trening. Żołnierze muszą być dobrze wyszkoleni i bardzo sprawni. Ćwiczą więc
razem na poligonie, żeby byli wytrzymali. Podczas różnych świąt pokazują taką musztrę i możemy
wtedy zobaczyć, jak są wytrenowani, żebyśmy mogli być z nich dumni i czuć się bezpiecznie. 
A potem tata jeszcze powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kim jesteśmy, gdzie jest nasza
ojczyzna. Wtedy lepiej i chętniej pracujemy dla siebie nawzajem, bo wszyscy razem budujemy Polskę. 
– A wiesz, Michałku, że nie zawsze była Polska. Było tak kiedyś, że chciano nam zabrać ojczyznę. Były
wojny i powstania, ale dziś mamy wolny kraj i musimy znać naszą historię. I dla tego świętujemy naszą
flagę, bo to jest znak wszystkich Polaków. 
Nagle w górze zahuczało tak, że nic nie było słychać. Wszyscy popatrzyliśmy na niebo, a tam nad nami
przeleciało sześć samolotów, równiutko jeden nad drugim. I naraz wypuściły smugi kolorowego
dymu. Trzy samoloty wypuściły biały, a trzy czerwony dym i na niebie z tego dymu powstała wielka
biało-czerwona flaga. I machaliśmy do pilotów naszymi flagami, które zrobili śmy z dziadkiem. Potem
poszliśmy na spacer i lody. 
Wieczorem, kiedy już leżałem w łóżeczku, przyszedł do mnie tata. Co wieczór przychodzi, żeby mi
poczytać bajkę. Czasami też mi opowiada różne ciekawe historie. – Tatusiu, a dlaczego Orzeł Biały jest
naszym znakiem? – spytałem. 
– Opowiem Ci legendę o trzech braciach. Dawno temu nasi przodkowie wędrowali w poszuki waniu
krainy, w której mogliby zamieszkać. Ich wodzami byli bracia: Lech, Czech i Rus. Pewnego dnia
przybyli do pięknej doliny, gdzie rosły piękne lasy, płynęły wartkie rzeki pełne ryb, a ziemia była
urodzajna. Słońce już zachodziło i zabarwiło niebo na czerwono. Nagle w górze dał się sły szeć krzyk
jakiegoś ptaka. Bracia podnieśli głowy i ujrzeli krążącego nad ich głowami białego orła. Wtedy Lech
powiedział: – To jest dla mnie znak, że ze swoim ludem mam zostać w tej ziemi. Bracia pożegnali się
serdecznie. Czech wraz ze swoim plemieniem poszedł na południe, a Rus na wschód. Lech zaś
zbudował warowny gród nieopodal wielkiego, starego dębu, na którym było gniazdo tego orła i
nazwał ten gród Gnieznem. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Lech przyjął znak białego orła na
czerwonym tle, jako herb swojego państwa, a my jesteśmy potomkami Lecha. Jestem dumny, mówię
wam,flagę niosę dzisiaj sam. Biel i czerwień barwy dwie, każdy Polak o tym wie.

Zapytajcie dzieci, jakie kolory ma flaga Polski oraz co znajduje się na godle.  Przypomnijcie zdjęcia 
godła i flagi zamieszczone na stronie interentowej naszej grupy.

„Polskie symbole narodowe – flaga” – praca praktyczna

Dzieci wycinają dwa paski papieru, jeden biały drugi czerwony przymocowują do niej plastikową
rurkę, patyk, ołówek. I flaga Polski już gotowa.

Spróbujcie powtórzyć z dzieckiem wiersz: „Katechizm  polskiego dziecka”, dzieci mogą się nauczyć go
na pamięć.

Jeszcze raz wysłuchajcie Hymnu Narodowego, celem przypomnienia.

Na koniec pokolorujcie razem z dzieckiem mapę Polski z zachowaniem oryginalnej kolorystyki mapy.

kolorowanka Mapa Polski

Udanego dnia i fajnej zabawy. Uważajcie na siebie 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/05/kolorowanka-Mapa-Polski-.docx


 

 

Święta Narodowe


1 Maj 2020


Puchatki p.Alina

2 MAJA  – ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ 
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Zabawa w kupowanie i zbliżające się święta
narodowe


30 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Dzień dobry w kolejnym dniu  Dziś jest czwartek.

Zacznijmy dzień od porannej rozruszanki

1.Marsz z unoszeniem wysoko kolan

2.Zabawa orientacyjno-porządkowa ”Zaczarowane zabawki”Dzieci biegają w tempie podanym na
instrumencie lub do muzyki

Na hasło: ZACZAROWANA GŁOWA-dzieci stoją i poruszają głowami. 
Na hasło-ZACZAROWANE RĘCE-poruszają rękami. 
Na hasło-ZACZAROWANE NOGI-poruszają nogami,

3. Ćwiczenie ramion i wyprostne „Zrywamy owoce” 
Dzieci chodzą swobodnie unosząc raz jedną, raz drugą rękę swobodnie w górę-naśladują zrywanie
owoców z drzew.

4.Ćwiczenie tułowia „Szukamy słoneczka”
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, ramiona uniesione w górę. Obracają się w jedną i w drugą stronę,
spoglądając w górę szukają słonka na niebie.

„Co można kupić w księgarni?” – rozmowa na temat księgarni na podstawie doświadczeń dzieci i
zabawy dydaktycznej.

Układamy na dywanie ilustracje, zabawki lub prawdziwe przedmioty: jabłka, ogórki, mleko, trzy różne
książki, ciasto, babeczki, rogalik, kwiat cięty, kwiat doniczkowy. Mówimy dzieciom: Leżą tutaj
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produkty, które można kupić w różnych sklepach, posegregujmy je.

Układamy cztery obręcze (Każda obręcz/może stolik to sklep. Dzieci podchodzą i wkładają po jednym
produkcie do obręczy. Dzieci próbują podać nazwy sklepów, w których można kupić dane produkty
(sklep spożywczy, księgarnia, cukiernia, kwiaciarnia). Dzieci głośno przeliczają produkty w każdej
obręczy.

Rodzic pyta dziecka: Czy byłaś/łeś kiedyś w księgarni? Jakie książki tam kupowaliście? Co jeszcze,
poza książkami, można kupić w księgarni?

„Poproszę trzy książki” – zabawa dydaktyczna. 
Dzieci siedzą przy stolikach. Rodzic tłumaczy dzieciom, że aby coś kupić, potrzebujemy pieniędzy.
Dzieci z kolorowych papierów wycinają prostokąty. Umawiamy się z dziećmi, że prostokąty w kolorze
czerwonym – to banknoty o najwyższym nominale, prostokąty w kolorze niebieskim – to banknoty o
średnim nominale, a prostokąty w kolorze żółtym – to banknoty o najniższym nominale. Dzieci
wycinają dowolną ilość prostokątów (minimum po trzy) w tych trzech kolorach. Dzieci siadają na
dywanie ze swoimi prostokątami.

Rodzic mówi: Podnieście banknot, który ma największą wartość. Dzieci podnoszą czerwony prostokąt,
kładą na podłogę.

Rodzic mówi: Podnieście banknot, który ma najniższą wartość. Dzieci podnoszą żółty prostokąt, kładą
na podłogę.

Rodzic mówi: Podnieście banknot, który ma wartość większą od banknotu żółtego, ale mniejszą od
czerwonego. Dzieci podnoszą niebieski banknot, kładą na podłodze.

Rodzic mówi: Wyobraźcie sobie, że to są prawdziwe pieniądze, za które możecie coś kupić. Zamknijcie
oczy… Przenosimy się do dużej księgarni, w której jest bardzo wiele regałów z kolorowymi książkami. Są
tutaj książki pełne obrazków, są też takie, w których są same litery. Gdy otworzycie oczy, nasze
mieszkanie będzie właśnie tą dużą księgarnią. Dzieci otwierają oczy. Rodzic albo dziecko zostaje
sprzedawcą Dziecko/rodzic, które jest klientem, prosi sprzedawcę o książkę (lub kilka książek) – może
zażyczyć sobie konkretną książkę lub poprosić sprzedawcę o możliwość dokonania samodzielnego
wyboru. Sprzedawca podaje cenę (w kolorowych banknotach), pamiętając o wartości banknotów.
Zabawa trwa dopóty, dopóki każde dziecko „kupi” książkę. 

Zestaw ćwiczeń ruchowych.

– „Ile zrobię kroków?” – każde dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, kładzie ją sobie na głowie i
próbuje zrobić kilka kroków. Dzieci liczą, ile kroków udało im się zrobić, zanim książka spadła. Po
zabawie dzieci oddają książki.

Rodzic pyta, kto ile zrobił kroków. Dzieci nagradzają oklaskami tego, kto zrobił najwięcej kroków.
(książki w twardej oprawie)

– „Odgadywanie tytułów bajek” – przedstawiamy drugiej osobie za pomocą gestów i ruchów jakąś
postać z bajek, np. Kubusia Puchatka, Króla lwa. Gdy zespół odgadnie, następuje zmiana ról.

– „1,2,3 Baba Jaga patrzy”

Teraz odrobina przypomnienia o zbliżającym się czasie świąt narodowych



 

2 Maja – Świeto Flagi

Do zrobienia flagi przyda nam się długi patyk (może być taki do robienia szaszłyków, albo kredka czy
ołówek, kartka biała i czerwona oraz klej i flaga gotowa 

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Porozmawiajcie o Polskich symbolach narodowych takich jak godło, flaga, herb.

Tutaj filmik dla rozjaśnienia informacji https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

Hymn Polski 

Życzymy Dobrego dnia, dużo zdrówka, odpoczynku i uśmiechu 

Bajeczki


29 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Witamy w kolejnym dniu  Dziś środa i nareszcie spadło troszkę deszczu na przesuszoną ziemię w

ogródkach, na trawnikach i przede wszystkim w lasach. Ziemia bardzo potrzebuje wody –
PAMIĘTAJCIE ŻEBY OSZCZĘDZAĆ WODĘ  !!!

Dziś mamy dla Was zestaw zabaw muzyczno – ruchowych

1. Dzieci poruszają się do rytmu granego na tamburynie lub innym instrumencie: marsz,
podskoki, bieg.

2. „Wróżko, przybądź”, ćwiczenia oddechowe

Dzieci naśladują powolny ruch skrzydeł wróżki. Wykonują wdech z jednoczesnym szybkim
uniesieniem rąk w ku górze, a wydech – z powolnym opuszczaniem rąk. Najpierw stoją, później
powoli poruszają się po sali.

00:00 00:00
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3. Rozśpiewanie (zwracajcie uwagę na dykcję dzieci).

Dzieci poruszają ręką, trzymając niewidzialną różdżkę, i powtarzają słowa wymawiane przez wróżkę
(niskie i wysokie dźwięki) :

cza – ry, ma –ry, ho – kus, po – kus, abra – kadabra.

Powtarzają je kilkakrotnie.

4. „Bajeczki” sł Urszula Piotrowska muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 

Na pólkach mieszkają książeczki. Dzieci udają, że biorą książkę z półki. 
W książeczkach mieszkają bajeczki. Otwierają ją i przewracają kartki. 
Opowiem o nich wam, jw. 
bo wszystkie dobrze znam. jw. 
Opowiem o nich wam, jw. 
bo wszystkie dobrze znam. jw.

W bajeczkach znajdziecie rycerzy, Dzieci stają w rozkroku, wyprostowane. 
królewnę, co spała na wieży, Złożone dłonie podkładają pod policzek. 
i dobrych wróżek sto, Rozkładają ręce w bok i poruszają nimi. 
i czarownicę złą, Robią „złą” minę, rozczapierzają palce dłoni. 
i dobrych wróżek sto, Rozkładają ręce w bok i poruszają nimi. 
i czarownicę złą. Robią „złą” minę, rozczapierzają palce dłoni.

A kiedy się dziecko zasłucha, Przykładają dłonie do uszu. 
to wróżki mu szepczą do ucha. Pochylają się do sąsiada i zasłaniają sobie dłonią usta. 
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. Oplatają skrzyżowanymi rękami swoje ciało. 
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. Kołyszą się.

Omówienie treści piosenki.Pytania: 
– O czym opowiadają baśnie? 
– Jakie postacie często występują w baśniach? 
– Kto lubi słuchać, jak ktoś mu czyta książkę? Dlaczego?

–Gra na instrumentach. Poszukajcie w domu instrumentów, a może macie zrobione przez siebie
instrumentu? bębenki, trójkąty, grzechotki, kastaniety, kołatki, marakasy… Zagrajcie do muzyki,
starając się utrzymać rytm piosenki. Za drugim razem zagrajcie i śpiewajcie.

„Małe-duże”- zabawa ruchowa. Rozłóżcie na dywanie kolorowe obręcze. Wewnątrz nich
umieszczamy książki małe i duże.Włączamy ulubiona piosenkę i podczas trwania utworu, dzieci
swobodnie poruszają się po dywanie. Na pauzę w muzyce rodzic podaje hasło: duże lub małe, a
zadaniem dziecka jest ustawić się przy obręczy, wewnątrz której znajduje się odpowiedniej wielkości
książka.

„Nasza historia” – wspólne układanie opowiadania.

Usiądźcie wygodnie. Rodzic zaczyna opowiadać historię: 
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyła sobie piękna księżniczka. 
A może… Dawno dawno temu, za górami, za lasami żył sobie wirusek? 



Dziecko. kontynuuje opowiadanie według swojego pomysłu. Wspieramy dzieci, podsuwa pomysły i
zachęcamy je do samodzielnego wymyślania dalszej części. Kontynuujemy bajkę na zmianę 

Spróbujcie razem z rodzicami albo samodzielnie narysować Waszą historię, postać o której była
mowa w opowiadaniu 

Na konie mamy dla Was niespodziankę… 
posłuchajcie bajki „Trzy małe świnki” czyta Pani Ala 

Dobrego dnia, dbajcie o siebie i udanej zabawy 

Moja sensoryczna książeczka


28 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Witamy w kolejny dniu  dziś wtorek 

Przypominamy o porannej gimnastyce dla rozruszania naszych kości :), a także o myciu rąk 

Co to za bajka?

Zagadka 1:

Bardzo lubi słodki miód, 
Zawsze czuje w brzuszku głód. 
Znają z książek go dzieciaki, 
Najsławniejszym jest Misiakiem! 
(Kubuś Puchatek) 

Zagadka 2:

Cały jest dwukolorowy, 
W prążki – „czarno- oranżowy”. 
Ogon jego sprężynowy, 
do zabawy wciąż gotowy. 
Ciągle biega, skacze, bryka, 
Tu i tam koziołki fika. 
Gdy coś mówi to sepleni, 
A gdy zły jest, to się pieni. 
Kto to taki, czy już wiecie? 
O kim mowa, czy zgadniecie? 
(Tygrysek)

Zagadka 3:

00:00 00:00
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Bardzo ładna z niej dziewczynka, 
Uśmiechnięta u niej minka. 
Gdy dla babci leki niesie 
To spotyka wilka w lesie. 
Czy już wszystkie dzieciaki
Wiedzą kto to taki? 
(Czerwony Kapturek) 

Zagadka 4:

Jasne włoski, bystre oczka, mały nosek, 
Kto tak śmiało stawia za kroczkiem kroczek? 
Na plecach zaś skrzydełka dwa, 
Ona przyjaciół bardzo wielu ma!

Gucio truteń, wielki łakomczuszek, 
Tylko by spał i jadł, nie zważa na rosnący brzuszek. 
Filip pasikonik zawsze ma cylinder na głowie, 
Zawsze coś mądrego doradzi, podpowie.

Sama bohaterka tej zagadki 
Brzuszek ma w czarno-żółte paski. 
Jest rezolutna, ciekawska, śmiała, 
niejeden problem już rozwiązywała. 
Zawsze chętnie przyjaciołom pomagała, 
Cała łąka ją za to szczerze uwielbiała.

W ulu pozostać nie chciała, 
Panna Klementyna się za głowę łapała. 
Niepotrzebnie się o nią martwiła, 
Bo ona sobie świetnie poradziła!

Przygody o niej w nowej wersji powracają, 
Zachwycone dzieci już rączki zacierają. 
Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, taką podpowiedź mam: 
Ona ‚fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam”!

Któż to taki? 
To bohater nie byle jaki! 
Wasi rodzice też bajki z nią oglądali, 
Piosenkę Wodeckiego wszyscy śpiewali. 
I chociaż ma już tyle lat, 
Wciąż oglądać chce ją cały świat!

(Pszczółka Maja)

Ile to jest sylab? Pokazujemy dziecku przedmioty. Dzieci nazywają je i wyklaskują sylaby np talerzyk –
ta – le – rzyk

Dzisiaj zrobimy kolorową książeczkę sensoryczną



 O to moja książeczka. Zrobiona z wszystkiego co znalezione pod ręką. Do takiej książeczki można
ułożyć swoją historyjkę, bajkę, co tylko nam przyjdzie do głowy.

Do wykonania książeczki potrzebne nam będą:

-kartki papieru- mogą być kolorowe 
-kawałki materiału 
-sznurek, włóczka, wełna, tasiemka… 
-guziki/zakrętki od butelek 
-piórka
-patyczki do lodów 
-papier ścierny, jeśli macie w domu 
-rolka po papierze toaletowym 
-folia bąbelkowa 
-folia aluminiowa 
-kasza manna lub inna 
-brokat itp 
-klej taki żeby nam się te wszystkie rzeczy dobrze trzymały 
-dziurkacz lub zszywacz 
-ozdobna tasiemka do złączenia naszej książeczki

I DO DZIEŁA 

Książeczka sensoryczna
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Możemy też zrobić rolki sensoryczne

Potrzebujemy:

-rolki po papierze toaletowym 
-klej 
-skrawki różnych materiałów/folia aluminiowa/bąbelkowa/ 
-nożyczki

Papiernia  Natalia Łasocha – zabawa relaksacyjna.

Dobierzcie się w pary. Jedno osoba kładzie się na brzuchu, a drugie wykonuje na nim prosty masaż
zgodnie z treścią wiersza czytanego przez rodzica.. Po chwili następuje zamiana. Dzieci mogą nauczyć
się wiersza i sami wymyślić proste ruchy ilustrujące jego treść.

 

Wczesnym rankiem idź do lasu, palcami wskazującymi na przemian „spacerujemy” po plecach
dziecka 
drwal tam drzewa tnie. Krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w poprzek jego pleców. Potem
wielką ciężarówką do papierni jadą pnie. Pięść jednej dłoni przesuwamy wzdłuż pleców. 
Duży kawał drewna weź i długo nie czekaj, Chwytamy dziecko za ramiona.
na drobne kawałki porządnie go posiekaj. Krawędziami obu dłoni delikatnie stukamy go po plecach
– od góry do dołu i od dołu do góry. 
Dodaj barwnik, jaki chcesz, jeszcze klej i woda, Delikatnie dotykamy jego szyi, a następnie jednego i
drugiego ucha. 
w wielkiej kadzi to wymieszaj i masa gotowa. Palcem wskazującym kreślą koła na plecach 
Teraz trudne jest zadanie, lecz się nie poddawaj, na podłużnych sitach tę masę rozkładaj.
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Palcami obydwu dłoni przesuwają od po plecach od góry do dołu. 
Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz, masa schnie, a ty ją dzielnie po trochu wałkujesz. Całą
powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry do dołu. 
Kiedy papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele, taki papier co dzień ma zastosowań wiele.
Dobieramy sie w pary i turlamy po dywanie

Bajeczka do posłuchania „Tomcio Paluszek” Bajkowe opowieści – głosu użycza Pani Ania  

 

Książkowy (foto)bal przebierańców

Drogie dzieci zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie. FotoBAL przebierańców. Przebieżcie się za
swoja ulubioną postać bajkowa. Zróbcie zdjęcie i wyślijcie na maila grupowego. Zrobimy fotorelację 

A na koniec jak będziecie mieli ochotę to zapraszamy do kolorowanek.

kolorowanki (2)

 


27 kwiecień 2020


Puchatki p.Katarzyna

Drogie Przedszkolaki, zapraszam do patriotycznej gimnastyki buzi i języka   

Gimnastyka buzi i języka

Miłej zabawy!!!
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