Temat: Kraków-moje miasto.
Data 27.04.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Zaczynamy kolejny tydzień, którego bohaterem będzie Polska. Dzisiaj porozmawiamy na
temat miasta, w którym mieszkamy.
Dziecko przypomni sobie swoje imię i nazwisko, utrwali nazwą ulicy, przy której jest jego
dom oraz nazwę miasta Kraków. Pozna ciekawe miejsca i zabytki Krakowa, zapozna się z piosenką
„Wyleciał Ptaszek z Łobzowa” , konstruuje budowle z klocków.
Proszę przygotować do zabawy: klocki
Zapraszamy do zabawy
1. „Mój dom”
Rodzicu proszę poproś Dziecko, aby się przedstawiło, podało swoje imię i nazwisko.
Porozmawiajcie, jak wygląda Wasz dom? Na jakiej jest ulicy? Czy to jest blok? Ile ma pięter? Czy
jest winda? Z kim Dziecko mieszka?
Jak nazywa się miasto w, którym mieszkamy? Jeśli ktoś zapomniał to Rodzice podpowiedzą.
Teraz powiedzcie słowo Kraków :
•
•
•
•

głośno
teraz cicho
teraz szybko
wolno

2. Zabawa „Tramwajem po Krakowie”
W Krakowie jeżdżą tramwaje, często je słyszymy i widzimy będąc na spacerze w parku, dzisiaj
wsiadamy do takiego specjalnego tramwaju. Zapraszam hop. I rozpoczynamy zwiedzanie
Krakowa..
Jeśli posiadają Państwu albumy o Krakowie to można wykorzystać je i ilustracje w nich zawarte.
Jeśli nie to poniżej znajdują się zdjęcia.
O rzeka, ktoś wie jak się nazywa?

Wisła

Jaki wspaniały zamek.

Zamek Królewski na Wawelu
Cóż to za duży plac, jakie budynki Sukiennice, Ratusz, pomnik, kwiaciarki,

Rynek Krakowski

Czy poznajesz, co jest na tym zdjęciu?

Kościół Mariacki
Dziecko słuchają nagrania. Rodzicu proszę włącz nagranie, a później przeczytaj zagadkę.
https://www.youtube.com/watch?v=y3aAboY5-ME
Zagadka
Z mariackiej wieży
Na srebrnej trąbce.
Co to za koncert?
Hejnał
Krakowski rynek jest duży i można na nim spotkać gołębie, posłuchaj piosenki o ptaszku, a na
słowa refrenu Asa tada rasa x2 spróbuj tupać rytmicznie nogą.
Rodzicu proszę włącz piosenkę.
https://www.youtube.com/watch?v=0YlcTw5qvnk
Wracamy do domu. Na jakiej jest ulicy twój dom?
4. Klockowe budowle
Podobała Ci się wycieczka? Pomyśl jakie budynki Ci się podobały. Zbuduj je z klocków.

Udanego budowania!

Do jutra, pozdrawiamy
Agnieszka Janas
Joanna Turek

Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna

