„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA- Symbole narodowe– 27.04.2020
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko wysłucha rymowanki „Wszystko ma swój znak” i zastanowi się nad innymi
znakami. Pozna symbole narodowe po wysłuchaniu wiersza „ Polska jest wspaniała”.
Oglądając flagi innych państw utrwali nazwy kolorów i odnajdzie flagę polską, podzieli
nazwy kolorów i państw na sylaby. Natomiast podczas zabawy ruchowej odszuka w domu
przedmioty we wskazanym kolorze. Zaśpiewa hymn naszego państwa oraz zrobi flagę
Polski.
PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: białą i czerwoną bibułę pociętą na małe kwadraty (do
zwijania kulek), klej, kartkę z bloku, patyczek flagi,
PRZEBIEG:
1. Rymowanka pt. „Wszystko ma swój znak”
Rodzicu proszę przeczytać dziecku rymowankę
Kiedy niebo niebieskie – znak, że będzie pogoda.
Kiedy brzęczą talerze- znak, że pora na obiad.
Kiedy guza nabijesz – znak, że będzie bolało.
Gdy po lodach chcesz lodów- znak, że lodów było za mało.
Bo to już jest tak, ze wszystko ma swój znak!
Proszę teraz zapytać dziecko :
- Czy potrafi wymienić coś, co ma swój znak?
- Czy zna taki – znak którego barwy to biały i czerwony?(gdy dziecko nie wie, to proszę
podpowiedzieć w sposób opisowy, że to flaga Polski.
- Czy wiesz, co to jest Polska?( dziecko się wypowiada)
2. Słuchanie wiersza pt. „ Polska jest wspaniała” – Iwona Romanowska
Rodzicu - proszę przeczytać dziecku wiersz.
Chociaż chodzę do przedszkola,
Jestem jeszcze mała.
To wam powiem z wielka dumą,
Polska jest wspaniała!
Poznam wszędzie naszą flagę,
Która jest biało- czerwona.
Powiewa dumnie na maszcie

kroplami rosy zroszona.
A orzeł biały w koronie
to godło naszego kraju.
Tu stoi dom rodzinny
i pięknie jest jak w gaju!
Hymn polski znam już na pamięć
choć nie są łatwe w nim słowa,
lecz wszyscy wiedzą na świecie,
że piękna jest polska mowa.
I choć nie jestem duża
tak jak tata i mama,
to wam powiem z wielką dumą
Polska jest wspaniała!

3. Symbole narodowe.
Proszę pokazać dziecku obrazki i poprosić, aby je opisały i podały nazwy: flaga, godło

Flaga na maszcie

godło Polski

Proszę odtworzyć nagranie nr 1 i wspólnie odsłuchać hymn Polski, a podczas nagrania nr2.
proszę z dzieckiem zaśpiewać hymn (tekst się wyświetli)
- 1 - https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo hymn Polski – Mazurek
Dąbrowskiego
- 2 - https://www.youtube.com/watch?v=VIsFOEMErAU hymn Polski – karaoke.

4. Zabawa usprawniająca spostrzegawczość i znajomość nazw przedmiotów z
gospodarstwa domowego pt. „Biały i czerwony”
Rodzicu poproś, aby dziecko w określonym czasie (np. 3 minuty ustawione na budziku, lub
czas trwania ulubionej piosenki…) wyszukało w domu jak najwięcej przedmiotów w białym
kolorze. Dziecko może gromadzić je w umówionym miejscu lub wymieniać białe przedmioty
znajdujące się w waszym domu np. okna, sufit, drzwi, firanki, czajnik w kuchni, … - wtedy
Rodzic może zapisywać podawane nazwy przez dziecko lub liczyć i zapamiętywać.
Zmiana koloru na czerwony i zabawa trwa dalej.
(Jeżeli przedmiot ma kolor biały i czerwony to zaliczamy do jednej grupy i drugiej)
Proszę teraz przeliczyć z dzieckiem – Przedmiotów jakiego koloru jest więcej w domu –
białych czy czerwonych?
5. Zabawa usprawniająca koordynację wzrokowo- ruchową - „Gdzie jest flaga
Polski?”
Rodzicu poproś, aby dziecko wskazało na planszy ukrytą wśród wielu - flagę
naszego państwa.
Proszę wykorzystać pozostałe flagi do utrwalania nazw kolorów, które można podzielić
na sylaby np. zie- lo –ny, żół- ty, czar- ny….. oraz nazwy państw również
wykorzystamy do podziału na sylaby: np. Cze- chy, Wło- chy, Wę – gry, Fran- cja…
Źródło - Internet

6. Praca plastyczna „Flaga Polski”
Rodzicu proszę przygotować kartkę A4 i poprosić, aby dziecko ustawiło kartkę w pionie
i zagięło na połowę a następnie skleiło - będzie sztywniejsza. Teraz zaginamy jeszcze raz
tak, aby powstała linia rozdzielająca kolory i odkładamy kartkę (można przyłożyć książkąniech wysycha)
Teraz ćwiczymy palce i zwijamy kulki z przygotowanej ( pociętej na małe kwadraty) bibuły
białej i czerwonej. Rodzicu proszę włączyć przygotowane piosenki i zabieramy się do
zwijania – oczywiście pomoc dziecku – wskazana!
Przy muzyce będzie się szybciej zwijało, a przygotowana pocięta bibuła sprawi, że zwijane
kulki będą podobnej wielkości.
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM piosenka „Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=E4tI_GwuGts piosenka „Zostań moją przyjaciółką”
Teraz proszę, aby dziecko przykleiło kulki na fladze we właściwych miejscach,
przymocować patyczek i flaga gotowa do wywieszenia w oknie - 2 maja na Święto Flagi.

To jedno z najmłodszych ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH W POLSCE - zostało ustanowione w
2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Rodzicu proszę przypominać dziecku o konieczności sprzątania po sobie i myciu rąk po
skończonej pracy. To utrwalanie zasad obowiązujących również w przedszkolu, a pomaganie
rodzicom w codziennych czynnościach, to przysposobienie do życia w społeczności
rodzinnej.
Oczywiście, gdyby w domu nie było bibuły, to czerwona i biała: kredka, plastelina lub farba
zapewne się znajdzie, więc można i tak wykonać flagę.

7. Dla chętnych - film edukacyjny „Polskie Symbole Narodowe” , a w załączniku nr 1
–kolorowanka „Godło Polski”
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

Załącznik nr 1 Godło Polski

