„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Wyruszamy na wycieczkę po Polsce - 28.04.2020 (wtorek)
DRODZY RODZICE, dzisiaj dziecko zainspirowane wierszem Cz. Janczarskiego odpowie
na pytanie „Co to jest Polska?”. Zobaczy ilustracje różnych krajobrazów np. nadmorski,
górski, nizinny. Podczas zabawy ruchowej wybierze się pociągiem, samolotem …w podróż,
a piosenka „Jestem Polakiem”- z biegiem Wisły przeprowadzi wszystkich przez wybrane
miasta. Bazując na własnych wspomnieniach z podróży i na oglądanych ilustracjach namaluje
farbami wybrany fragment Polski.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: farby, pędzel, kartka, kubek na wodę, bibuła
pocięta w paski; wydrukowany- Załącznik nr 1; ilustracje z różnymi krajobrazami Polski.
PRZEBIEG:
1. Poznanie mapy Polski. (mapa Źródło – Internet) (druga mapa w zadaniu nr 4)
Rodzicu za pomocą wskaźnika proszę pokazać dziecku obszar Polski wyznaczony granicami
i zapytać jakim kolorem oznaczone jest morze na mapie (niebieskim). Proszę poprosić
dziecko, aby pokazało inne elementy oznaczone na niebiesko: rzeki, jeziora i wspomnieć, że
najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła. Proszę wskazać pasma gór na południu Polski i zapytać
jakim kolorem są oznaczone? (brązowym). Proszę wyjaśnić dziecku, że między morzem,
a górami jest na mapie kolor zielony oznaczający niziny, czyli tereny płaskie, nisko położone.
Rodzicu - teraz dziecko wskaźnikiem wskaże elementy proponowane przez Ciebie.

2. Łączenie kropek „Kontur Polski” - usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Załącznik nr 1 (Źródło – Internet)
Proszę, aby dziecko wodziło wzrokiem, palcem, a następnie kredką połączyło kropki na
konturze Polski.

3. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”
Rodzicu proszę przeczytać dziecku wiersz.
- Co to jest Polskaspytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,

co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.
Po wysłuchaniu wiersza proszę porozmawiać z dzieckiem na temat jego treści.
Propozycje pytań:
- Co to jest Polska?- Jaki pojazd pędzi szosą do miasta?
- Jak miał na imię chłopiec w przedszkolu?
- Czy przedszkole, to także Polska i dlaczego?......
4. Zadanie dla chętnych „Polska i jej sąsiedzi”
Przy tej mapie można pokazać dziecku granice z innymi państwami. Można zapoznać
dziecko z nazwami państw: podzielić nazwy na sylaby, wyróżnić pierwszą głoskę w wyrazie.

5. Zabawa ruchowo – dydaktyczna - „Wyruszamy na wycieczkę”
Na dywanie robimy tyle miejsca ile to możliwe. Wykorzystując dostępne materiały np.
wełna, sznurek, paski bibuły lub taśma malarska - układamy wspólnie z dzieckiem kontur
mapy Polski.
Następnie rozkładamy na dywanie w odpowiednich miejscach ilustracje przedstawiające
charakterystyczne krajobrazy naturalne Polski: nadmorski, górski, nizinny… Można
wydrukować, wyciąć z czasopism, wykorzystać widokówki lub domową biblioteczkę.
Dla wzbogacenia wyobraźni proszę włączyć film.
Projekt edukacyjny „Podróż przez regiony geograficzne Polski”.
https://regiony-projekt.gozych.edu.pl/index.html
Załączniki: Krajobrazy (źródło – Internet)

Proszę włączyć piosenkę „Pociąg” - dziecko zamienia się w „lokomotywę” i prowadzi
zabawę, a znajdujące się osoby w pobliżu są wagonami (dorośli i rodzeństwo) jeżdżąc
wzdłuż granic, a następnie w dowolnych kierunkach omijając ilustracje z krajobrazami.
https://www.youtube.com/watch?v=kpVkqTKM1q8 „Pociąg”
Dziecko zatrzymuje się i naśladuje:
- Krajobraz nadmorski np.: fale, pływanie, budowanie zamku z pisaku, fruwające mewy
- Krajobraz górski np.: wchodzenie pod górę, jazda na nartach, sankach,
- Krajobraz nizinny np.: zbieranie grzybów, jazda na rowerze, poruszające się korony drzew,
pływanie łódką po jeziorze.

Teraz dziecko „wsiada do samolotu” i tworzy
w muchę lub tatę – pilota.

improwizacje ruchowe zamieniając się

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc Aida - Mucha w Mucholocie
https://www.youtube.com/watch?v=xFnhU10H6BY Tatolot- mój tata

6. „Ten krajobraz mi się podoba” – malowanie farbami.
Dziecko spośród rozłożonych na dywanie krajobrazów wybiera ten, który mu się
najbardziej podoba. Maluje krajobraz, ale nie musi się sugerować pomysłami na
ilustracjach, jest to jedynie inspiracja, a może sięgnąć do wspomnień i namalować miejsce
w którym było np.: na wycieczce, na wakacjach – ale w Polsce!
Następnie przygotowuje potrzebne materiały do malowania: zabezpiecza stół – przed
pobrudzeniem, układa kartkę- może być duży format np. szary lub biały; wyciąga farby,
pędzel, nalewa wodę do kubeczka i zabiera się do pracy.
Podczas malowania można włączyć piosenkę pt. „ Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Rodzicu - proszę przypomnieć dziecku o porządkowaniu po zakończeniu działalności
artystycznej. Pracę dziecko odkłada w bezpieczne miejsce, a gdy wyschnie – można ją
oprawić.
POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

Mapy Polski (źródło – Internet)

