CZWARTEK - 30.04.2020r.
1. Pobaw się ze mną:
Poruszaj się swobodnie po pokoju, na hasło:
stop – zatrzymaj się i zrób figurkę
bęc – usiądź w siadzie skrzyżnym, wyprostuj plecy, ręce połóż na kolanach
hop – usiądź szybko na krześle
plum – schowaj się pod stołem lub za krzesłem
trzask – połóż się na podłodze, na brzuchu i zrób orła, poruszaj rękami i nogami.
•

Znajdź różnice (sześć szczegółów) ilustracja www.chomikuj.pl

2. Jakie znasz miasta w Polsce, gdzie byłeś? Wyruszamy w podróż:
KRAKÓW

•
•
•
•

Jedziemy autokarem do Krakowa (trzymamy w rękach kierownicę i jedziemy).
Podziel wyraz Kraków na sylaby i policz (dwa razy klaśnij nad głową).
Czym był kiedyś Kraków? (stolicą Polski).
Jakie mamy zabytki w Krakowie? (zamek, smok wawelski).
WARSZAWA

•
•
•
•

Teraz wyruszamy pociągiem do Warszawy (naśladujemy jazdę pociągiem) i zaśpiewaj
piosenkę ,,Jedzie pociąg z daleka”.
Podziel wyraz Warszawa na sylaby, policz (trzy razy podskocz).
Czym jest Warszawa (stolica Polski).
Jaki jest herb Warszawy? (Syrena warszawska).

ZAKOPANE

•
•
•
•

Ruszamy dalej pociągiem.
Podziel wyraz Zakopane na sylaby i policz (zrób cztery pajacyki).
Co przedstawia zdjęcie.
Co można robić zimą w górach a co latem? (jeździć na nartach, wędrować po górach)
GDAŃSK

•
•
•

Lecimy samolotem do Gdańska (naśladujemy jak leci samolot).
Podziel wyraz Gdańsk na sylaby, policz (zrób jeden wiatraczek).
Byłeś kiedyś nad morzem? (narysuj morze)

KATOWICE

•
•
•
•
•

I nareszcie dojechaliśmy autokarem do Katowic.
Podziel wyraz Katowice na sylaby, policz (cztery razy tupnij nogą).
Jesteś w swoim mieście, powiedz co można zwiedzić, zobaczyć?
Czy lubisz swoje miasto?
Narysuj swoją okolicę.

3. Zaśpiewajmy razem HYMN POLSKI
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
https://youtu.be/tETn8VLCn2k
Zrób flagę Polski według własnego pomysłu lub skorzystaj ze wzoru www.google.pl

4. Posprzątaj swój pokój.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ!!

