PONIEDZIAŁEK - 27.04.2020r.
1. Powitanie
Dzień dobry, cześć (pomachaj ręką w geście powitania),
Tak w Polsce się witamy i już cichutko siadamy.

Mapa Polski www.chomikuj.pl

Przyjrzyj się ilustracji, odpowiedz na zagadki:
•

Pytanie nie trudne każdy to przyzna, jak się nazywa nasza Ojczyzna? (POLSKA)

•

Biel na niej jest i czerwień,
powiewa pięknie gdy wiatr się zerwie (FLAGA)

•

W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak. Zobaczysz go kiedyś
możesz, to jest przecież biały…(ORZEŁ).

Ilustracje z www.google.pl
•

Opisz nasze ,,barwy ojczyste” (flaga, godło).

2. Posłuchaj wiersza:
,,Kto ty jesteś” - Władysław Bełza
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?

- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Odpowiedz na pytania:
•

Jak się nazywa kraj, w którym mieszkasz? (Polska)

•

Jak się nazywa pieśń narodowa? (hymn Polski)

•

Kiedy ją śpiewamy? (podczas meczów, uroczystości i świąt okolicznościowych)

•

Jakie ma barwy nasza flaga? (biało - czerwone)

•

Jakie mamy godło (orzeł biały), gdzie widziałeś?

•

Kim jesteś? (Polakiem , Polką)

•

Czy Polska jest pięknym krajem?

•

W jakim mieście mieszkasz? (Katowice)

3. Przyjrzyj się ilustracji,
•

Policz osoby na obrazku, podaj ich liczbę (7- osób, zrób siedem podskoków obunóż,
odbijaj się jak piłeczka)

•

Ile stoi dzieci ? (4 – dzieci, zrób, cztery przysiady)

•

Ile jest osób dorosłych? (3 – osoby, zrób trzy wiatraczki)

•

Ilu stoi chłopców? (3 chłopców – zrób trzy skłony w przód)

•

Ile jest dziewczynek? (4 dziewczynki – zrób cztery pajacyki)

•

Ile jest flag? (7 – klaśnij siedem razy nad głową)

•

Narysuj siódemkę dzieci, dorysuj im flagi biało- czerwone.
Kolorowanka www.chomikuj.pl

4. Pobaw się ulubioną zabawką.

