Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Polska to mój dom.
Temat dnia: Symbole narodowe - Flaga.
Data: 29.04.2020 r. (środa)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Dzień dobry moi Kochani! Już troszkę popracowaliście z mapą Polski, natomiast dzisiaj
dowiecie się troszkę o symbolach narodowych i stolicy Polski - Warszawie. Pewnie
zastanawiacie się czym one są? Mam nadzieję, że po dzisiejszych zadaniach będziecie
potrafili je wymienić.
Cel zajęć: : Zapoznanie się ze znanymi miejscami w Warszawie. Poznanie symboli
narodowych. Poznanie słów pierwszej zwrotki hymnu. Poznanie flagi – symbolu narodowego.
Środki dydaktyczne: Ilustracje przedstawiające znane miejsca w Warszawie, filmik
dotyczący symboli narodowych, nagranie Hymnu Polski, sylwety kukiełek: Wars i Sawa,
włóczka, kawałki materiałów lub bibuły, kredki, flamastry, karta pracy strona 26, farby, klej,
wykałaczki.
Przebieg zajęć:
1. „Poranne ćwiczenia” – zabawa muzyczno – ruchowa. Staraj się wykonać ćwiczenia,
które zostały wymienione w filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

2. „Stolica Polski” – zabawa dydaktyczna. Czy pamiętacie jak nazywa się kraj, w
którym mieszkacie? POLSKA – świetnie, podziel tę nazwę na sylaby.
Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające najbardziej znane miejsca w
Warszawie. Następnie pyta dziecko, czy wie co jest przedstawione na tych obrazkach.
W razie problemów rodzic oczywiście naprowadza dziecko . Rodzic tłumaczy
dziecku, że Warszawa jest stolicą Polski i pokazuje jej położenie na mapie. Załącznik
1.
3. „Polskie symbole narodowe”- obejrzyjcie uważnie filmik i postarajcie się
zapamiętać, jak nazywają się polskie symbole narodowe . Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

4. „Hymn Polski” – zapoznanie się z tekstem Hymnu Polski i próba nauczenia się słów
pierwszej zwrotki. Rodzic tłumaczy dziecku jak należy się zachować podczas
śpiewania hymnu.
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.

5. „Moje kukiełki” – przygotowanie kukiełek, które wykorzystacie podczas słuchania
legendy o Warsie i Sawie. Dziecko z pomocą rodziców wycina sylwety Warsa i Sawy.
Po wycięciu dziecko ozdabia je w dowolny przez siebie sposób: kolorowanie,
malowanie farbami, wyklejanie włosów włóczką, wyklejanie strojów kawałkami
materiałów lub bibułą. Gdy dziecko ozdobi swoje kukiełki, z pomocą rodzica skleja
przód i tył kukiełek, wsuwając pomiędzy wykałaczkę. Załącznik 2. Proszę o
wydrukowanie załącznika. Wykorzystane ze strony: www.superkid.pl
6. „Wars i Sawa” – posłuchaj uważnie legendy W. Chotomskiej. Podczas słuchania
legendy wspólnie z rodzicem wykorzystaj przygotowane kukiełki.
Wars i Sawa Wanda Chotomska
Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars.
Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę:
Siedem fal mnie strzeże
i siedem błyskawic.
Kto się ich nie lęka,
niech się tutaj zjawi.
Piosenkę śpiewała dziewczyna. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars
nie zawahał się ani chwili:
– Nie boję się niczego! – zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak
odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa burza.
– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.
– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher.
– Zatopimy łódź! – groziły fale.
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go
dogonić.
Kiedy był już w środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę,
pół dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę.
Syrena podała tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę.
– Na imię mam Sawa – powiedziała.
– Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce:
Żyli długo i szczęśliwie
Pytania do legendy:
dzielny Wars i piękna Sawa.
Jak miał na imię rybak?;
Rosło miasto nad Wisłą –
Jak miała na imię dziewczyna, którą
dzielna, piękna Warszawa.
postanowił uratować rybak?;
Fale płyną jak dawniej...
Jak wyglądała dziewczyna?;
Wiatr powtarza piosenkę.
Co straszyło rybaka?;
– Jaki herb ma Warszawa?
Co Wars dostał od dziewczyny?;
– Syrenkę!
Jakie miasto założyli Wars i Sawa?;
Nad jaką rzeką powstało miasto Warszawa?.
7. Karta pracy strona 26- dziecko koloruje flagę zgodnie ze wzorem.

Załącznik 1.

PAŁAC KULTURY I NAUKI

SYRENKA WARSZAWSKA

ZAMEK KRÓLEWSKI

MAPA POLSKI – zaczerpnięte z Internetu

Załącznik 2.

