„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
1. TEMAT DNIA: Warszawa – stolica Polski - 29.04.2020 (środa)
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko pozna stolicę Polski – Warszawę. Pomoże w tym legenda o powstaniu miasta,
piosenki i filmy edukacyjne. Wykona ćwiczenia graficzne oraz będzie usprawniało aparat
mowy. Zadba również o rozwój fizyczny ilustrując ruchem piosenki z repertuaru dziecięcego.
Po obejrzeniu filmu pt. „Maja zdobywa Warszawę”- przeniesie się do wielu ciekawych miejsc
w stolicy.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: kredki, kartka z bloku;
wydrukowany załącznik nr 1 (zadanie nr 5).
PRZEBIEG:
1. Pobudka przy piosence „Równowaga”
Rodzicu proszę włączyć dziecku piosenkę i pozwolić na naśladowanie ćwiczeń
proponowanych w zabawie.
Pobudka - RÓWNOWAGA – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

2. Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence - „Jedzie pociąg z daleka” Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Warszawy, a zawiezie nas tam rytmiczna piosenka, którą
proszę włączyć i dołączyć do dziecka w zabawie. Lokomotywa już jest … czas na wagony…
https://www.youtube.com/watch?v=FF3PhWF_u5c

3. Jak powstało miasto - Warszawa? Odpowiedź na to pytanie dziecko znajdzie po
wysłuchaniu wiersza Zbigniewa Dmitrocy - pt.: „Legenda o powstaniu Warszawy”,
a kolorowe ilustracje załączone do wiersza zachęcą dziecko do opowiadania legendy
własnymi słowami.
Proszę powiedzieć dziecku, że Warszawa nie zawsze była największym miastem Polski,
i kiedyś, dawno temu w tym miejscu, gdzie dziś jest Warszawa, rosły gęste, wielkie lasy (bory,
knieje, puszcze).

„Legenda o powstaniu Warszawy”
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4. Piosenka edukacyjna - „Miasto Warszawa” w rytmiczny sposób przeprowadzi nas
przez stolicę.
https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY

Warto posłuchać również piosenki pt. „Serce Polski- Warszawa”
https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I

5. Ćwiczenie graficzne „Łowimy rybki” geometrycznej – trójkąt.

to okazja do utrwalenia nazwy figury

Rodzicu - podczas ćwiczenia proszę zwracać uwagę na właściwe trzymanie kredki
i kolorowanie w konturze oraz używanie właściwych kolorów.
Polecenia dla dziecka:
- Pomaluj wszystkie trójkąty na żółto, a dowiesz się, ile ryb pływa w rzece.
- Pozostałe elementy pokoloruj na niebiesko i na zielono.
- Ile rybek płynie w prawą, a ile w lewą stronę? (wskazana pomoc Rodzica lub „strzałek”)
- W którą stronę płynie najmniejsza rybka, a w którą największa?
Załącznik nr 1 (źródło- Internet)
w lewo

w prawo

6. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – dziecko wykona
z instrukcją na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=GzYvURiFnJQ

ćwiczenia

zgodnie

7. Teraz zapraszam wszystkich na film pt. „Maja zdobywa Warszawę”- to relacja
dziecka z pobytu w ciekawych miejscach stolicy. Proszę włączyć dziecku film i usiąść
wspólnie przed ekranem.
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA

Po obejrzeniu filmu proszę porozmawiać z dzieckiem np.:
- Które miejsca chciałbyś zobaczyć w Warszawie?

8. A wieczorem tuż przed snem dziecko może wysłuchać, do wyboru- legend związanych
z Warszawą np.: „Złota kacza”, „Warszawska syrenka”, „Bazyliszek” lub „Wars i Sawa”.
Bajki na dobranoc
https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-zota-kaczka.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-legendy-warszawska-syrenka.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-bazyliszek.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html

Rodzicu - prosimy przypominać dziecku o konieczności wywiązywania się z codziennych
obowiązków np. sprzątanie zabawek, pomoc rodzicom w sprzątaniu domu, przygotowywaniu
posiłków, opieka nad młodszym rodzeństwem, wykonywanie codziennych czynności
higienicznych: mycie rąk, zębów…. oraz praca nad doskonaleniem swoich umiejętności np.
rysowanie, wycinanie, malowanie, lepienie … ; dbanie o swoją kondycję fizyczną…
rozmowa, opowiadanie, komunikowanie się z rodzeństwem i osobami dorosłymi; zwracanie
uwagi na uczucia innych…

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

