Scenariusz zajęć – grupa Wiewiórki (3 – latki)
Temat tygodnia: Polska to mój dom.
Temat dnia: Symbole narodowe - Godło.
Data: 30.04.2020 r. (czwartek)
Nauczyciel: Magda Nabrzyska
Dzień dobry moi Kochani! To już ostatni dzień z naszego patriotycznego tygodnia. Dzisiaj
podsumujecie swoją wiedzę na temat Polski. Poćwiczycie troszkę rozpoznawanie godła i
flagi, a także wykonacie samodzielnie symbole narodowe. A na zakończenie zapraszam Was
w podróż wyjątkowym pociągiem, który zawiera dla Was zadania i zagadki sprawdzające
Waszą wiedzę o Polsce. Miłego dnia! 
Cel zajęć: : Poznanie godła – symbolu narodowego. Utrwalenie wiadomości na temat
symboli narodowych. Wykonanie flagi i godła Polski.
Środki dydaktyczne: Ilustracje przedstawiające symbole narodowe: flaga i godło, klej,
nożyczki, biała kartka, rolka po papierze toaletowym, czerwona i żółta kartka, makaron, biała
i czerwona farba, szablon flagi, teksty zadań i zagadek.
Przebieg zajęć:
1. „Musztra” – ćwiczenie logopedyczne. Język maszeruje jak żołnierz na
defiladzie(marsz wojska). Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.
https://malylogopeda.wordpress.com/2016/03/01/musztra/

RAZ! –czubek języka dotyka górnej wargi.
DWA! – czubek języka dotyka lewego kącika ust.
TRZY! – czubek języka dotyka dolnej wargi.
CZTERY!- czubek języka dotyka prawego kącika ust.
2. „Znak” – słuchanie wiersza M. Łaszczuk. Wczoraj poznaliście dwa symbole
narodowe. Czy pamiętacie jak się nazywały? Troszkę Wam podpowiem: FLAGA,
GODŁO I HYMN POLSKI. Brawo! Posłuchaj uważnie wiersza pt.: Znak”, a dowiesz
się jaki ptak znajduje się na Godle.
„Znak” Maria Łaszczuk
Czy wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu biały ptak?
Wiem – odpowiedział Jędrek mały.
– To jest znak Polski: orzeł biały.
Symbol narodowy – znak, który reprezentuje nasz kraj.
Dziecko stara się opisać, co widzi na ilustracji.

3. „Symbole narodowe” – praca z wykorzystaniem Wyprawki strona 36. Dziecko
wycina obrazek przedstawiający godło Polski, rozcina na cztery części, układa według
wzoru i naklejają na kartki.
4. „Godło lub flaga” – zabawa ruchowa. Rodzic przykleja w widocznym miejscu
ilustracje z flagą i godłem Polski. W rytmie muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM maszeruje i podskakuje. Gdy rodzic
wyłączy muzykę i wypowie hasło: Godło lub Flaga dziecko musi podbiec do
odpowiedniego obrazka. Załącznik 1. Proszę o wydrukowanie załącznika.
5. „Flaga i godło” – prace plastyczne.
Flaga – szablon flagi (Załącznik 2. Proszę o wydrukowanie załącznika),górną część
flagi dziecko maluje na biało, a dolną na czerwono. Gdy praca wyschnie, dziecko
przykleja makaron i również maluje makaron z górnej części na biało, a z dolnej na
czerwono.
Godło – z pomocą rodzica z czerwonej kartki A4 dziecko wycina tło, następnie rolkę
po papierze toaletowym maluje na biało. Na białej kartce dziecko z pomocą rodzica
odrysowuje swoje rączki, a następnie je wycina. Do wyciętego tła, dziecko przykleja
pomalowaną rolkę oraz wycięte rączki. Na koniec pracy z żółtej kartki rodzic pomaga
wyciąć dziecku koronę i dziób oraz rysuje flamastrem oczka na rolce.
Moje prace :

6. „Podróż po wiadomościach o Polsce” – zabawa dydaktyczna, sprawdzenie
wiadomości dziecka na temat Polski. Na wagonikach znajdują się zagadki/zadania dla
dziecka, które rodzic mu odczytuje. W razie problemów rodzic naprowadza dziecko.
Jeżeli dobrze odpowiesz, pokoloruj wagonik w odpowiednim kolorze. Załącznik 3.
Proszę o wydrukowanie załącznika.
Wiewiórki! Dzieci, od których dostanę zdjęcia z pracami otrzymają ode mnie odznakę małego
patrioty . Do dzieła!

Załącznik 1.

FLAGA POLSKI

GODŁO POLSKI

Załącznik 2.

Załącznik 3.

JAK NAZYWA SIĘ KRAJ, W

POWIEWA ONA, GDY

CZY PAMIĘTASZ JAK

KTÓRYM MIESZKASZ?

WIATR SIĘ ZERWIE

NAZYWA SIĘ NAJDŁUŻSZA

A NA NIEJ BIEL JEST I

RZEKA W POLSCE?

CZERWIEŃ.

WYMIEŃ SYMBOLE

JAK NAZYWA SIĘ PTAK,

JAK NAZYWA SIĘ STOLICA

SPRÓBUJ PODZIELIĆ NA

NARODOWE, KTÓRE

KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA

POLSKI?

SYLABY WYRAZ –

ZAPAMIĘTAŁAŚ/EŚ.

GODLE POLSKI?

POLSKA.

POLICZ ILE WIDZISZ
JAKIE KOLORY SĄ NA

SPRÓBUJ POWIEDZIEĆ NA

FLADZE?

JAKIEJ ULICY MIESZKASZ.

FLAG?

Gratulacje!
W JAKIM JĘZYKU
MÓWISZ?

Świetnie sobie
poradziłaś/eś!

