Poniedziałek 11.05.2020r.
1. Zabawa Dokończ zdania.
R. mówi początek zdania, a dz. je kończą.
Miejscowość, w której mieszkam, to…….
Mieszkam…… przy ulicy…………..
Moje przedszkole znajduje się w………..przy ulicy…..
2. „Lustra” . Wspólna zabawa z rodzicem lub rodzeństwem.
Dobieramy się parami, witamy się oklaskami.
Pocieramy się noskami i stykamy się łokciami.
Chwytamy ręce kolegi, trenujemy razem biegi.
A teraz wszyscy kucamy i swoje ręce puszczamy.
A na podłodze parami stopami się spotykamy
I za ręce się chwytamy delikatnie się bujamy.
Teraz wstajemy parami, jesteśmy swymi lustrami.
Jeden z nas ruch pokazuje, a drugi go naśladuje.
3. Ćwiczenia w zakresie pamięci w oparciu o wiersz „Kim jesteś?” – doskonalenie
pamięci; kształcenie poczucia przynależności narodowej.
 R. prezentuje treść wiersza, dz. słucha.
„Kim jesteś?” E. Stadtmuller
Czy wiesz, kim jesteś?
- To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
- Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
-biało-czerwone.
Ojczyste godło
-orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
-mazurka dźwięki,
no i stolica
-miasto syrenki.
I jeszcze Wisła
Co sobie płynie:
raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
-Już wiesz, kim jesteś?
-Jestem Polakiem.
 Rozmowa na temat wiersza. R. zadaje pytania. Co jest bliskie osobie z wiersza?
Jakie znasz znaki ojczyste? Co jeszcze jest bliskie? Kim jest osoba z wiersza?
A ty, kim jesteś?
 Wskazywanie wśród obrazków różnych flag – flagi Polski.

 Powtórna prezentacja wiersza przez R. opuszczając pewne słowa, które dopowiada
dz.
Czy wiesz, kim jesteś?
- To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
- Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
-biało-czerwone.
Ojczyste godło
-orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
-mazurka dźwięki,
no i stolica
-miasto syrenki.
I jeszcze Wisła
Co sobie płynie:
raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
-Już wiesz, kim jesteś?
-Jestem Polakiem.
 Wspólne powtarzanie wiersza, dz, ilustruje go ruchem.
4. Pokoloruj symbole o których jest mowa w wierszu, jeżeli potrafisz wpisz w wolne
miejsca litery.

5. Pamiętamy o doskonaleniu umiejętności czytania.

Polska to kraj Olka
i Janka.
Janek jest Polakiem
I Olek jest Polakiem.
A ty?

Polska to kraj
w Europie.
Polska flaga ma
dwa kolory.
W godle Polski jest
biały ptak.
W Polsce płynie
Wisła.
6. Godło Polski – praca plastyczna. Technika dowolna. Np.
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Zabawy z pokazywaniem.

Kółko małe, kółko duże

Kółko małe, kółko duże,
Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło
Ręce w dole, ręce w górze,
Ręce w dół i w górę
Najpierw w prawo, potem w lewo,
Przechylamy w prawo i lewo
Tak się buja w lesie drzewo.
Bujamy na boki.

Mam paluszków całą gromadkę
Mam paluszków całą gromadkę,
Wyciągamy 5 palców
Wyprawię je zaraz w rejs moim statkiem.
Z drugiej dłoni formujemy łódeczkę
Kapitan Kciuk na rufie stoi,
Kładziemy kciuk na dłoni-łódeczce
A obok bosman, co niczego się nie boi
Dokładamy palec wskazujący
Kolorowa papuga, Pirat i Piratka
Dokładamy palec środkowy, serdeczny i mały
I już palców jest gromadka.
Ruszamy wszystkimi (5) palcami.

Ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu.
Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej.
-Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry,
figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane.
-Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki do siebie.
-Porządku – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych,
pogniecionych wcześniej stopami.
-Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem
dzieci jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować
druga osoba.

Witam serdecznie.
Przesyłam kolejny scenariusz 
Udanej zabawy 
Poniżej przesyłam link do piosenki „Płyną statki z bananami”.
https://www.youtube.com/watch?v=7G0zYozBTyo

