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1) „Symbole narodowe Polski” – przypomnienie symboli narodowych.
✓ Przypomnij sobie, jak wygląda flaga i godło Polski.
✓ Zaśpiewaj hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo

Pamiętaj o prawidłowej postawie podczas śpiewania.
„Sprawny Polak” – zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku).

2) „Nasza ojczyzna” – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej.
• Utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej.
• Zapoznanie z wyglądem flag krajów Unii Europejskiej.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na dany temat.
• Kształtowanie postawy patriotycznej.
Wisłą płyniemy od gór aż do morza.
Każdy podziwia nasz piękny kraj.
Piękny jest zimą, piękny jesienią
i wtedy, kiedy jest maj.
Gdy polskie flagi wiszą
i dumnie w słońcu się mienią.
Gdy wszyscy podziwiają,
biel połączoną z czerwienią.
Rozmowa w oparciu o wiersz.
− Gdzie Wisła ma swój początek i gdzie wpada?
− W jakim miesiącu wywieszane są polskie flagi?
− Jakie kolory znajdują się na polskiej fladze?
Karta pracy, cz. 4, s. 23.
✓ Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej.
Przyjrzyj się fladze Polski i fladze Unii Europejskiej. Powiedz, jak one wyglądają. Przeczytaj napisy pod flagami.
✓ Obejrzyj ilustracje przedstawiające flagi różnych państw Unii Europejskiej. Wskaż wśród nich
flagę Polski.
„Jaki to rytm?” – ćwiczenie równowagi.
Rodzic wystukuje rytm na drewnianych łyżkach, a dziecko porusza się po pokoju podskokami
na prawej, a następnie na lewej nodze. Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się i staje nieruchomo. Ręce trzyma wzdłuż ciała, a nogi ma złączone.
✓ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

3) „Polskie monety i banknoty” – Karta pracy, cz. 4, s. 24.
✓ Popatrz, jak wyglądają niektóre monety i banknoty. Które z nich rozpoznajesz? Do czego potrzebne są pieniądze i jak możemy je oszczędzać?
Karta pracy, cz. 4, s. 25.
✓ Przyjrzyj się monetom.
✓ Otocz monety pętlą tak, aby było 3 zł (podpowiedź: tych pętli będzie trzy).
✓ Otocz monety pętlą tak, aby było 4 zł (podpowiedź: tych pętli będzie trzy).
✓ Otocz monety pętlą tak, aby było 5 zł (podpowiedź: tych pętli będzie dwie).

4) „Biało-czerwony quiz” – utrwalenie wiadomości o Polsce.
− Jak nazywa się nasz kraj?
− Wymień trzy symbole narodowe Polski.
− Jak wygląda flaga Polski?
− Jak wygląda godło Polski?
− Jaki utwór jest hymnem Polski?
− Jak nazywa się obecna stolica Polski?
− Skąd się wzięła nazwa Warszawa?
− Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski?
− Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
− Wymień trzech sławnych Polaków i powiedz, kim oni byli.

Źródła obrazków:
• ilustracje symboli narodowych
− https://wadowice.pl/ (flaga Polski)
− https://wmeritum.pl/ (godło Polski)
• flagi państw Unii Europejskiej
− https://redro.pl/

FLAGI PAŃSTW
UNII
EUROPEJSKIEJ

Od lewej na górze:

Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy,
Hiszpania, Finlandia, Francja, Łotwa, Austria, Czechy,
Grecja, Irlandia, Polska, Estonia,
Litwa, Malta, Rumunia,
Portugalia, Holandia, Włochy, Słowenia, Luksemburg, Chorwacja,
Cypr, Słowacja, Węgry, Szwecja

FLAGA POLSKI

GODŁO POLSKI

