Środa 29.04.2020
Agnieszka Strzelczyk
Temat: Godło Polski.
Cele:
- utrwalenie symboli narodowych
- usprawnianie małej motoryki
Pomoce: plastelina (masa solna), talerzyki papierowe, farby,
Przebieg zajęć:
1. Zabawa tropiąca „Znajdę cię!”. Dzieci siadają w kole. Rodzic chowa biały klocek.
Zadaniem dzieci jest odnalezienie przedmiotu.
Rodzic podpowiada według reguły: Ciepło – zimno.
2. Praca plastyczno-techniczna „Orzeł”. Dziecko otrzymuje od Rodzica plastelinę (może być
też masa solna), z której lepi orła na kształt orła z godła Polski. Gotowe orły dzieci
pozostawiają do wyschnięcia na talerzykach papierowych pomalowanych na kolor czerwony.
Talerzyk można wcześniej przyciąć do kształtu tarczy godła.
3. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 16 – Załącznik 1) – kolorowanie rysunku zgodnie z
kodem.
4. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Wycieczka samochodem”. Rodzic opowiada, a dzieci
powtarzają za nim wszystkie wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Wsiadamy do samochodu i zapinamy pasy: SZSZSZU. Sprawdzamy działanie wycieraczek: II-I-I, wkładamy kluczyki do stacyjki i uruchamiamy silnik: BRRRRRUM, BRRRRUM,
BRRRRRUM. Tak, silnik pięknie pracuje: BRRRRRRRR… (wykonane wargami). Ruszamy
przed siebie: BRRRRRRRR. Teraz skręcamy, więc kierunkowskaz tyka: TIK-TAK, TIK-TAK, TIK-TAK. Nagle! PSCHCHCHCHY. Oj, chyba powietrze zeszło z koła. Trzeba na
stacji dopompować: PSSSSSSSSSS.
Gotowe! Jeszcze tylko pukniemy parę razy kontrolnie młotkiem: DŻ-DŻ-DŻ-DŻ i ruszamy
dalej: BRRRRRRRR. Stop!
Przejazd kolejowy – właśnie przejeżdża pociąg: CZ-CZ-CZ-CZ-CZ. Można jechać dalej:
BRZRZRZRZ.
5. Ćwiczenie „Krakowiak z Krakowa”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3Lokv59jowQ – stroje ludowe
Rodzic opowiada dzieciom o polskich tańcach z różnych regionów. Uzmysławia im, że
nazwy wielu z nich pochodzą od nazwy regionu, co ułatwia ich zapamiętanie. Pokazując
na mapie Polski, wymienia:
- krakowiaka z Krakowa
- mazura z Mazowsza
- kujawiaka z Kujaw.
Rodzic przypomina również dzieciom, że np. cwał boczny, który dzieci znają, to krok
krakowiaka.
6. Zabawa paluszkowa „Małpki na drzewach”. Dzieci wyciągają rękę na wysokości oczu i
naśladują czynności Rodzica.
Po drzewach małpki skakały
i tak się zachowywały.
Pierwsza małpka taka mała. – ruszanie najmniejszym palcem
Druga wciąż się chichotała. – poruszanie palcem obok i naśladowanie śmiechu
Trzecia mocno ziewała. – zginanie palca środkowego i ziewanie
Czwarta małpka wciąż płakała. – poruszanie palcem wskazującym, udawanie płaczu
Piąta małpka tak cmokała. – pokazywanie kciuka i cmokanie.

7. Nauka piosenki ludowej Krakowiaczek jeden.
https://www.youtube.com/watch?v=foAas0ZCkJI
Krakowiaczek jeden
1. Krakowiaczek jeden
miał koników siedem,
pojechał na wojnę,
został mu się jeden.
Siedem lat wojował,
szabli nie wyjmował,
szabla zardzewiała,
wojny nie widziała.
2. Krakowianka jedna
miała chłopca z drewna,
a dziewczynkę z wosku,
wszystko po krakowsku.
Buzi nie umyła,
włosy rozwichrzyła.
A do tego jeszcze
buciki zgubiła.

Załącznik 1

1. Pokoloruj rysunek według kodu.
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Mieszkam w Polsce

Dla chętnych:
Zał1 i 2 źródło Internet: https://polalech.pl/krakowski-wydruki-ubieranki.htm

