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Zamierzenia wychowawczo –
dydaktyczne na miesiąc maj w
grupie „SMERFY”:
5 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z
powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca; rozwijanie
kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i
banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według
podanego wzoru;
kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez
rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i
księgarnią.
kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i
dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie
zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów
słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż
typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do
tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie;
zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie
wrażliwości i empatii;
doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie
umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej;
rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o
prostej budowie fonetycznej;
wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie
umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według
instrukcji słownej;
kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw
stanów emocjonalnych;
rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe;
doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama;
rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w
schemacie ciała;
utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem;
kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami
złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów
ilustracji z tła;
utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez
określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i
innych obiektów;
wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie
członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie
informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas
uroczystości.

DRODZY RODZICE !!!
Otrzymałyśmy wiadomość, iż przedszkola i żłobki na pewno nie zostaną uruchomione do
końca bieżącego tygodnia, gdyż ten zostanie całkowicie poświęcony na niezbędne
przygotowania oraz konsultacje z sanepidem. Ostateczny termin ponownego otwarcia
zostanie podany z wyprzedzeniem.
Więcej informacji dostępnych pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/koronawirus,8402/przygotowujemy-przedszkola-i-zlobki-dootwarcia,549214?fbclid=IwAR1dwRTzkbeUf8rM9399WvDgvaPwpAp07qCNANy8S2VNG8ZJiK-ZahXBsA
Pozdrawiamy serdecznie.
Pani Ania i Pani Edyta.

„MOJE ULUBIONE KSIĄŻKI”
5 Maj 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: wprowadzenie litery F, f, zabawy z literą, analiza i synteza wyrazowa.
„Gdzie jest f?” – potrzebna nam będzie kartka papieru formatu A4, ok. 10 kasztanów
(lub nakrętek) i 2 koraliki. Zapraszamy dziecko do zabawy: Za chwilę będę wymieniać
słowa, które zawierają głoskę f – na początku, w środku lub na końcu. Twoim zadaniem jest
ułożenie na kartce tylu kasztanów (nakrętek), ile głosek mają te słowa. Proszę, abyś w
miejsce głoski f zamiast kasztana (nakrętki) ułożył koralik. Rodzic przygotowuje wcześniej
karteczki z modelem analizy głoskowej słów – kropki w miejsce głosek i litera f na
właściwym miejscu. Podczas sprawdzania przyczepiamy schemat na tablicy i prosimy
dziecko, aby porównało swoją odpowiedź z rysunkiem. Proponowane słowa: fotel, farba,
flaga, foka, kufer, lufa, telefon, kartofel, żyrafa, elf, fotograf, klif, gryf
Napisy do zabawy Gdzie jest litera F
„Ulubiona książka” – zachęcamy dziecko, by zastanowiło się, jaka jest jego ulubiona
książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono. Ustalamy
czas przeznaczony na refleksję, ustawiamy klepsydrę lub minutnik. Po upływie tego
czasu zapraszamy dziecko do rozmowy. Dziecko opowiada o swojej ulubionej książce,
prosimy, by zastanowiło się, z czego są zrobione książki. Następnie kierujemy rozmowę
w taki sposób, by dziecko doszło do wniosku, że książki mogą być też elektroniczne – do
czytania lub do słuchania. Prezentujemy różne rodzaje książek: albumy, atlasy,
beletrystykę, książki obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne – e-booki i audiobooki.
„F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. Przyczepiamy w widocznym miejscu
plansze z prezentacją litery f. Prosimy dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem
sylabowym: fo-tel, jednocześnie wskazując kolejne pola na planszy. Dziecko liczą sylaby
zawarte w wyrazie. Proponujemy dziecku, aby wybrało inny gest, który pozwoli łatwo
pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. Następnie
wskazujemy model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych
(samogłoski), i prowadzimy zabawę z analizą głoskową tak jak wcześniej z analizą
sylabową. Dziecko przelicza głoski, wspomagając się polami na planszy. Prosimy dziecko
o podanie skojarzeń związanych z kształtem litery F, f. Prezentujemy sposób pisania
liter F i f na tablicy lub kartce, zwracamy uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej
miejsce w liniaturze. •
Litera F
Litera F- analiza
„Falbanka z f” – dajemy dziecku kawałki firanki i zapraszamy do zabawy: Twoim
zadaniem jest ułożenie z fragmentu firanki kształtu litery f i narysowanie jej palcem po
tkaninie. Z tak stworzonych liter ułóż na dywanie wspólną falbankę. Jeśli niektóre dzieci
mają trudność z ułożeniem kształtu litery, możemy napisać f na kartce i zaproponować
dziecku, by dopasowało kształt swojej firanki do tego szablonu.
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.5a – poszukiwanie grafemu litery, doskonalenie percepcji wzrokowej i
zdolności grafomotorycznych.
Praca z KP4.5b – doskonalenie percepcji słuchowej i zdolności grafomotorycznych,
czytanie globalne.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.5a – zaznaczanie głoski f w słowach, zaznaczanie liczby głosek w nazwach
obrazków.
Praca z KP4.5b – pisanie litery F, f po śladzie, otaczanie pętlą litery F, f znalezionej
wśród innych liter, czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu.
.

Gimnastyka buzi i języka
5 Maj 2020

Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy

Udanej zabawy

p.Katarzyna
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Magiczna sztuczka – flaga
Polski
1 Maj 2020

Smerfy

p.Anna
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„SZLAKIEM WISŁY”
30 kwiecień 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: wprowadzenie litery „j”; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą,
w tym Krakowa.
Zapraszamy dziecko do wysłuchania zagadek wykorzystanych na podstawie wiersza
„Zagadki znad Wisły”.
„Zagadki znad Wisły”
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Zagadka pierwsza
Popłyniemy Wisłą
Razem z rybitwami,
Zobaczymy miasta,
Co leżą przed nami.
Już zakręca rzeka
I czule oplata
Miasto, co pamięta
Dawne dni i lata.
Bogactwo i chwałę,
Mężnych królów wielu,
Którzy tu rządzili
Na polskim Wawelu.
Każde dziecko teraz
Na pewno odpowie,
Gdzie jest zamek Wawel?
No, proszę? W (Krakowie).
Zagadka druga
Na brzegu Syrenka,
Miasta swego broni.
Tarczą się osłania
I miecz trzyma w dłoni.
Dalej – Stare Miasto –
Barwne kamieniczki.
Zbiegają ku Wiśle
Wąziutkie uliczki
Zamek, a przed zamkiem
Na szczycie kolumny
Stoi sam król Zygmunt
Z miasta swego dumny.
Więc jakie to miasto,
Gdzie wciąż mieszka sława?
To stolica Polski,
A zwie się (Warszawa).
Zagadka trzecia
Teraz popłyniemy
Do miasta pierników,
Sporo się dowiemy
Tu o Koperniku.
Kiedy wyruszymy
Ulicami miasta,
Pomnik astronoma
Przed nami wyrasta.
To jego nauka
Sprawiła, że może
Teraz kosmonauta
W gwiezdne mknąć przestworze.
Pierniki tu lepsze
Niż piecze babunia.
Gdzie dopłynęliśmy?
Do miasta (Torunia).
Zagadka czwarta
Płyńże, miła Wisło,
Płyń, Wisło szeroka!
Wtem, słońce zabłysło –
Przed nami zatoka!
Wisła z sinym morzem
Zostać zapragnęła
I o rannej zorzy
Do morza wpłynęła.
Patrzy na ich przyjaźń
Neptun i po pańsku
Informuje Wisłę,
Że jest wreszcie w (Gdańsku).
„Zrób to, co ja” – zabawa słuchowo – ruchowa. Rodzic zaprasza dziecko do zabawy:
Dzisiaj zagramy na instrumentach, które zawsze nosimy ze sobą. Będziemy wydobywać
dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, łokci i innych części ciała. Ja zagram kilka dźwięków w
taki sposób. Patrz i słuchaj uważnie, bo poproszę Cię o powtórzenie tego rytmu.
Rodzic prezentuje rytm: klaśnięcie, tupnięcie dwiema nogami, klaśnięcie – dziecko
powtarza. Przykłady kolejnych rytmów:
tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie;
uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę;
tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie.
„Jak się czujesz, gdy…” – zabawa dramowa. Rodzic wyjaśnia zasady zabawy: Za chwilę
przeniesiemy się w naszej zabawie do smoczej jamy, takiej samej jak pod Wawelem. Smoka
tam już nie ma od dawna, bo – jak wiesz – znamy go tylko z legendy. Ale będziemy poruszać
się po pieczarze i wyobrażać sobie, jak moglibyśmy się poczuć, gdyby wydarzyło się coś, o
czym opowiem. Postaraj się to pokazać mimiką twarzy, gestem, słowem. Dziecko wstaje, a
rodzic snuje wymyśloną przez siebie opowieść. Konstruujemy zdania w taki sposób:
Wędrujemy przez jaskinię. Rozglądamy się. Pokaż, jak się czujesz, gdy niespodziewanie
spotkasz nietoperza, gdy zobaczysz światełko w kącie jaskini, gdy spotkasz innych ludzi, gdy
znajdziesz smoczy kieł, gdy znajdziesz wyjście itp. (POWODZENIA)
„J jak jama” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic pisze na kartce wyraz „jama”.
Prosimy dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, liczymy
sylaby zawarte w wyrazie. Proponujemy dziecku o poszukanie innego gestu, który
pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem.
Następnie przeliczamy wyraz na głoski: j-a-m-a. Rodzic prezentuje sposób pisania liter
„J”, „j” na tablicy lub kartce. Prosimy dziecko, by napisało literę palcem na dywanie i w
powietrzu. Zwracamy uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. W
tym celu możemy narysować na tablicy 3 linie zwieńczone dachem. Środkową linię
należy pogrubić – to jest parter. Linia pod nią – to piwnica, a nad nią – strych. Pisząc litery
J, j możemy posługiwać się określeniami „strych”, „piwnica”, „parter”, aby obrazowo
utrwalić miejsce litery w liniaturze.
Propozycje do uzupełnienia w książce, dla tych, którzy jeszcze nie mają zrobione:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.12 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i
słuchowej.
Praca z KP4.13a. – zabawa dydaktyczna z mapą, wykonanie zadań.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich
miejscach.
Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery
J, j po śladzie.
Praca z KP4.20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po
śladzie.
Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag,
porównywanie flag, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie koordynacji
wzrokowo – ruchowej, sprawności motoryki małej, chwytu pisarskiego.
Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań,
obliczanie, rozwijanie mowy i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności
zapisywania działań.

„POLSKIE KRAJOBRAZY”
29 kwiecień 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; rozbudzanie dumy z
bycia Polakiem.
„Dziwne wyrazy” – prosimy dziecko o wybranie z zestawu Alfabet 10 liter, które już
rozpoznaje, może też wybrać litery, które jeszcze nie zostały wprowadzone, ale je zna.
Następnie, niezależnie od rodzaju wybranych liter, wyjmujemy z zestawu samogłoski: o,
a, i, e, u. Wyjaśniamy sposób zabawy: Za chwilę przykryjesz swój zestaw liter chustką tak, by
go nie było widać. Pięć samogłosek połóż oddzielnie. Twoim zadaniem jest wylosować spod
chustki trzy litery i dobrać do nich jedną lub dwie samogłoski. Następnie ułóż z tych liter
wyraz i spróbuj go przeczytać. Wyraz nie musi oznaczać konkretnej rzeczy, nie musi też
naprawdę występować w języku polskim.
„Znajdź rymy” – zabawa ruchowo – słuchowa. Wypowiadamy tekst rymowanki, dziecko
próbuje powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu. Podczas wypowiadania
rymowanki dziecko przeskakuje obunóż w lewo stronę, następnie znowu do środka i na
prawo. Proponowane rymowanki:
1. Zosia koszyk grzybów niesie,
Bo od rana była w (lesie).
2. Wojtek chciałby pójść do lasu,
Ale nie ma na to (czasu).
3. Tutaj rosły dwa maślaki
Ale zjadły je (ślimaki).
4. Julek na łące był dzisiaj z rana,
Widział tam żaby oraz (bociana).
5. Stasio na łące spotkał ropuchę,
Co polowała właśnie na (muchę).
„Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Zapraszamy dziecko do
rozmowy:
Przypomnij mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się twoje przedszkole.
Czy to jest miasto, czy wieś?
Czy wiesz, gdzie mieszkają twoi dziadkowie?
Czy znasz kogoś, kto mieszka w górach / nad morzem / nad jeziorem? Jak nazywają się te
miejscowości?
Zabawa może być przeprowadzona z użyciem niektórych słów z języka angielskiego:
nazwy członków rodziny; w mieście – in a city, w miasteczku – in a town, na wsi – in a
village, w górach – in the mountains, nad morzem – at the seaside.
„Tańcząca syrenka” – zabawa ruchowa przy piosence „Nasza Warszawska Syrenka”,
swobodna interpretacja tekstu piosenki.
„Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych.
Wymieniamy różne zachowania, zadaniem dziecka jest wybranie tych, które wskazują na
zachowania patrioty.
Przykłady zachowań:
Znam symbole narodowe.
Potrafię zaśpiewać hymn.
Gdy słyszę hymn, tańczę.
Wybieram towary produkowane w Polsce.
Znam i zwiedzam zabytki w Polsce.
Podczas świąt narodowych wywieszam flagę.
Bawię się godłem i rysuję po nim.
Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym.
Uczę się o historii naszego kraju.
Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi zimą.
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.11b – „Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę?” –
poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po
śladzie.
Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z
poznanych liter, rozwiązywanie rebusu.

WARSZAWA – STOLICA POLSKI
28 kwiecień 2020

Smerfy

p.Edyta

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
„Warszawska Syrenka” – wspólne słuchanie piosenki. Prosimy, aby dziecko zwróciło
szczególną uwagę na to, jakie miejsca charakterystyczne dla Warszawy pojawiają się w
treści piosenki.
„Nasza Warszawska Syrenka” – piosenka
1. Nasza warszawska Syrenka.
co noc urządza wyprawą.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.
Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
2. Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Warszawski Zamek…
00:00

00:00

Prosimy dziecko, by wymieniło miejsca, które pojawiają się w piosence. Pokazujemy
dziecku napisy do globalnego czytania: ZAMEK KRÓLEWSKI, ŁAZIENKI, DOMY, STARE
MIASTO, WARSZAWA, WISŁA. Dziecko próbuje samodzielnie je odczytać.
Napisy do globalnego czytania
„Stolica Polski” – wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Warszawa. Warszawa
Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości
W sercach nam stolica budzi!
Ile ulic, szkół, ogrodów,
Placów, sklepów, ruchu, gwaru, Kin, teatrów, samochodów
I spacerów i obszaru!
Aż się stara Wisła cieszy,
Że stolica tak urosła,
Bo pamięta ją maleńką,
A dziś taka jest dorosła.
Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania:
Jakie miasto jest stolicą Polski?
Jak wygląda stolica przedstawiona w wierszu?
Czy znacie jakąś legendę dotyczącą Warszawy?
„Warszawska syrenka” – praca plastyczna, ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanie
syrenki według własnego pomysłu dzieci, wykorzystanie różnego rodzaju materiały
plastycznego (np.: plastelina, papier wycinankowy, mazaki, farby, itp.).
Syrenka grafomotoryka
Syrenka kolorowanka
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.11a – „Polskie miasta” – dopasowywanie symboli do miast, doskonalenie
zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy ogólnej, czytanie globalne.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr.
Praca z KP4.12b – rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu
syrenka po śladzie.

Drodzy Rodzice!!!
27 kwiecień 2020

Smerfy

p.Edyta

W dniu 28.04.2020 (wtorek) w godzinach 10.00 – 12.00 będziemy rozdawać „Informację
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Zapraszamy po odbiór.

„Polskie symbole narodowe”
27 kwiecień 2020

Smerfy

p.Edyta

Cel główny: rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli
narodowych (flaga, godło, hymn narodowy).
Zapraszamy do wysłuchania fragmentów wiersza pod tytułem „Polska”.
„Polska” (fragment)
Małgorzata Strzałkowska
Polska leży w Europie.
Polska to jest kraj nad Wisłą.
Polska leży nad Bałtykiem.
I to wszystko? Nie! Nie wszystko!
Polska naszą jest ojczyzną –
Tu żyjemy, tu mieszkamy.
Tu uczymy się, bawimy,
I marzymy, i kochamy.
Herb, czasami zwany godłem,
To jest wspólny znak rodaków.
Orzeł na czerwonej tarczy
To odwieczny herb Polaków.
Flaga jest symbolem państwa.
Tak wygląda polska flaga –
Biały kolor to szlachetność,
Czerwień – męstwo i odwaga.
Polskim Hymnem Narodowym
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
„Jeszcze Polska nie zginęła” –
Któż z Polaków nie zna tego?
„Gdzie jest j?” – zabawa ruchowa – słuchowa. Czytamy ponownie tekst wiersza Polska.
Zadaniem dzieci jest przykucnięcie, gdy usłyszą słowo zawierające głoskę „j” na
początku, na końcu lub w środku słowa. Kto się pomyli, powinien stać na jednej nodze aż
do następnego słowa z „j”. Można pomóc dziecku, akcentując właściwe słowa.
„Mazurek Dąbrowskiego” – wprowadzenie do właściwego słuchania hymnu
narodowego: W jakich okolicznościach słyszycie hymn Polski?
Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym turnieju?
W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu?
Następie odtwarzamy nagranie hymnu i prosimy dzieci, żeby wstały i spróbowały go
zaśpiewać.
Mazurek Dąbrowskiego
sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany
1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Ref.: Marsz, marsz…
3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Ref.: Marsz, marsz…
4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Ref.: Marsz, marsz…

Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego 4 zwrot…
zwrot…

Watch later

Share

Watch on

„Godło Polski” – prezentujemy dzieciom godło Polski, prosimy o wymienienie
charakterystycznych cech. Następnie dzieci malują, kolorują godło Polski.
Godło
Kolorowanka Godło
„Układamy napis” – zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania liter.
Przyczepiamy w widocznym dla dziecka miejscu wyraz POLSKA, dziecko odczytuje napis.
Następnie wyjmujemy z zestawu Alfabet litery. Zadaniem dzieci jest ułożenie z liter
wyraz POLSKA. Można wykorzystać też inne wyrazy związane z naszym krajem, np.
stolica, godło, kraj, Warszawa, itp. (można pomóc dziecku jeśli ma problem z
rozpoznaniem danej litery).
Propozycje do uzupełnienia w książce, dla tych, którzy jeszcze nie mają zrobione:
Dla 5 – latków:
Praca z KP4.10a – „Godło Polski”, doskonalenie zdolności grafomotorycznych
Praca z KP4.10b – „Biel i czerwień” szukanie podobieństw na flagach państw
sąsiadujących z Polską, doskonalenie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i
zdolności grafomotorycznych, rytmy.
Dla 6 – latków:
Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie
napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami.
Praca z KP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł,
kolorowanie rzek na mapie.

Gimnastyka buzi i języka
27 kwiecień 2020

Krasnoludki, Pszczółki, Smerfy

p.Katarzyna

Drogie Przedszkolaki, zapraszam do patriotycznej gimnastyki buzi i języka
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Gimnastyka buzi i języka
Miłej zabawy !!!
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