Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki
Ponownie zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. Poniżej
prezentuję propozycje aktywności na najbliższy tydzień.
Zachęcam także do dzielenia się efektami pracy oraz wspólnymi
aktywnościami poprzez przesyłanie zdjęć na adres mailowy
zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com
Poniżej zamieszczone zadania to propozycje aktywności na najbliższy tydzień. Czas ich realizacji
możecie Państwo dostosowywać do swoich obowiązków, a także do potrzeb edukacyjnych swoich
dzieci. Bardzo, bym jednak prosiła o odtworzenie tych wszystkich bajek, filmów, piosenek,
słuchowisk dzieciom, nie są one długie, a pomogą naszym szkrabom lepiej zrozumieć przygotowane
zajęcia i pracę w książkach. W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Na samym końcu znajduje się rozpiska, co należy wysłać na maila.

Tydzień VII (04.05-08.05): ,,Mój region, moje państwo, moja Unia’’
Dzień I
Zadania do wykonania:
1. Na początek poznajcie Olę i Blu- niebieskiego, pluszowego misia. Spróbujcie razem z
nimi zatańczyć.
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

2. Po krótkiej rozgrzewce przechodzimy do zadań. Spróbujcie dokończyć zdanie, które
przeczyta Wam mama lub tata.
• Miejscowość, w której mieszkam, to ……..
• Lubię swoją miejscowość, bo ……….
3. Chciałabym, abyście obejrzeli prezentacje- Załącznik nr 1, w której zamieszczone są
zdjęcia różnych budynków i miejsc, jakie można zobaczyć w Masłowicach.
Przyjrzyjcie się im uważnie.
• Spróbuj powiedzieć rodzicom jakie miejsca i budynki można spotkać w
Masłowicach.
4. Zadanie dla chętnych- obejrzyj krótki film, przedstawiający najciekawsze miejsca w
Wieluniu https://www.youtube.com/watch?v=w9UWcGIaSzY
5. Wykonaj zadania z Karta pracy cz. 2 str. 13

Dzień II
Zadania do wykonania:
1. Dziś dowiemy się, czym są symbole narodowe i jakie symbole narodowe mamy w
Polsce. Obejrzyj dokładnie film i odpowiedz na pytania.
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

•
•
•

Jak nazywa się nasz kraj, w którym żyjemy?
Jakie symbole narodowe ma Polska?
Jakiego koloru jest flaga Polski?

2. Obejrzyj legendę, dzięki której dowiesz się, dlaczego w naszym godle widnieje orzeł
biały.
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

3. Posłuchaj wiersza ,,Katechizm polskiego dziecka’’.
4. Wykonaj zadania z Karta pracy cz. 2 str. 14
5. Wykonaj pracę plastyczną ,,Godło Polski’’. Potrzebne będą Ci czerwona kartka, biała
i złota lub żółta farba, pędzelek. Instrukcje wykonania pracy znajdziesz w tym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY

Dzień III
Zadania do wykonania:
1. Dzisiaj wybierzemy się w podróż po Polsce. Na początek zapoznaj się z planszamizałącznik 2, które przypomną Ci kilka podstawowych informacji o Polsce.
2. Posłuchaj dobrze znanej Ci piosenki ,,Jestem Polką i Polakiem’’- jeśli pamiętasz jej
słowa, spróbuj zaśpiewać razem z dziećmi.
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

3. Ułóż puzzle przedstawiające flagę Polski- załącznik 7
4. Zadanie dla chętnych.
Przygotuj pracę plastyczną przedstawiającą góry lub morze. Możesz użyć kredek,
farb, pasteli, plasteliny, bibuły i innych ciekawych artykułów plastycznych.

Dzień IV

Zadania do wykonania:
1. Na początek poćwicz ze Świeżakami. W refrenie wykonuj pajacyki.
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

2. Dziś zwiedzimy stolicę Polski, czyli Warszawę. Zapraszam Was do wysłuchania
piosenki profesora Szymona o Warszawie. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania.
https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY

•
•

Jaka rzeka przepływa przez Warszawę?
Co jest herbem miasta Warszawa?

3. Teraz wybierzemy się w podróż po Warszawie- będziecie mogli zobaczyć wiele
ciekawych miejsc. Spróbuj zapamiętać, jak wygląda Warszawa.
https://www.youtube.com/watch?v=U1A-zRuhsvw

Dzień V
Zadania do wykonania:
1. Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą Unii Europejskiej- załącznik 3. Poproś rodziców
o przeczytanie.
2. Posłuchaj jak brzmi hymn Unii Europejskiej ,,Oda do radości’’
https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M

3. Przesyłam Wam szablon flagi Polski- załącznik 8. Puste miejsca wylep plasteliną w
odpowiednich kolorach.
4. Na koniec tygodnia przesyłam Wam waszą ulubioną bajkę do obejrzenia.
http://www.nickjr.com.pl/psi-patrol/wideo/pieski-ratuja-miejska-kicie-pieski-ratujapodniebnego-surfera/

Życzę Wam dużo zdrowia i udanej zabawy!
Pani Asia

Co należy wysłać na maila:
1. Karty pracy cz. 2. TYLKO STRONA 14

2.
3.
4.
5.

Zdjęcie/skan kolorowanki pracy plastycznej ,,Godło Polski’’.
Puzzle- załącznik 7
Flaga Polski- załącznik 8
Praca plastyczna góry lub morze- jeśli ktoś się zdecyduje.

adres mailowy:

zdalne.joannaprzedszkole@gmail.com

