
POLSKA MOJA OJCZYZNA
1. Wprowadzenie do zajęć

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

2. Zabawa słowna ,,Prawda -fałsz ”
Rodzic mówi zdania:

• Mieszkamy w Polsce
• Nasza stolica to Warszawa
• Flaga Polski ma kolor biało- niebieski 
• Godłem Polski jest czarny orzeł na białym tle.

Zadaniem dzieci jest stanąć na baczność, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo usiąść
na dywanie jeżeli fałszywe.

3. Wysłuchanie bajki o białym Orle
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 
Dziecko odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej bajki:

• Ilu było braci?
• Jakiego ptaka zobaczył Lech?

4. Zabawa ruchowo-słuchowa ,,Baczność – hymn Polski”. 
Dzieci  poruszają się  po pokoju,  gdy usłyszą hymn państwowy mają za zadanie
przybrać właściwą postawę – stanąć nieruchomo na ,,baczność ”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

5. Osłuchanie się z melodią i słowami piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

REF. Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

I Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

REF. Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

II Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała

Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok
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Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Nauka I zwrotki i refrenu piosenki metoda ze słuchu  - rodzic mówi dziecko za nim
powtarza.

6. Wykonanie kart pracy (załącznik nr 1 i 3) zadanie dla 3 -latków.

7. Wykonanie karty pracy (załącznik nr 2 i 3) zadanie dla 4 – latków.

8. Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania
Dzieci spacerując po okolicy szukają wywieszonych flag Polski. 
Chętne dzieci razem z rodzicami zawieszają flagę na swoim balkonie.
Pamiętajcie po powrocie ze spaceru dokładnie umyć ręce!!!

9. Wykonanie flagi według opisu.

10. Wybierz dowolną mapę Polski i pokoloruj ją. (Załącznik nr 4)



11. Zaproś rodziców/ rodzeństwo do Patriotycznej gry planszowej 
Potrzebna będzie kostka i pionki.

Dziękuje wam bardzo za dotychczasową pracę. 
Życzę udanego majowego wypoczynku.

 Pozdrawiam Pani Emilia :)
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