Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Cele ogólne:
Kształtowanie przynależności do rodziny, uwrażliwienie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulic na
której się mieszka, podawanie nazwy swojej miejscowości, rozpoznawanie i podawanie nazw
budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości. Kształtowanie tożsamości narodowej:
mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska. Poznanie flagi – symbolu narodowego.
Poznanie godła – symbolu narodowego.

Wiersze do słuchania:
Słuchanie wiersza Anny Bernat ,, Dom”.

Zwierzęta kochają i łąkę i las,
A ryby swą rzekę jak nic,
Ptaki drzewa tu mają, by wracad do gniazd,
A kwiaty w ogrodach swój świt.
Na ziemi, na ziemi,
To każdy z nas wie,
Jest miejsce, jest miejsce,
Gdzie dobrze mu jest
Wiersz Ryszard Przymus „ Polska”

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

Wiersz Czesława Janczarskiego "Barwy
ojczyste"
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwieo.
Czerwieo to miłośd,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

Wiersz M. Łaszczuk„ Znak”

Czy ty wiesz, jaki to znak,
w czerwonym polu biały ptak?
- Wiem -odpowiedział Jędrek mały,
to jest znak Polski:Orzeł Biały.

Legenda Wanda Chotomska „ Wars i Sawa” :
Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś dnia,
gdy szedł nad rzekę, by zanurzyd sieci usłyszał piosenkę:
Siedem fal mnie strzeże
i siedem błyskawic.
Kto się ich nie lęka
niech się tutaj zjawi.

Piosenkę śpiewała dziewczyna, a głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie
zawahał się ani chwili: - Nie boję się niczego!- zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął.
Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa burza. -Roztrzaskamy ci wiosła!syczały błyskawice. -Porwę twoje sieci na strzępy! -ryczał wicher. -Zatopimy łódź! -groziły
fale. Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonid.
Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postad: pół rybę, pół
dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała
mu tarczę i miecz. I nagle... zamieniła się w piękną dziewczynę. -Na imię mam Sawa powiedziała. Teraz ty broo mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce:
Żyli długo i szczęśliwie
dzielny Wars i piękna Sawa.
Rosło miasto nad Wisłą,
dzielna, piękna Warszawa.
Fale płyną jak dawniej...
Wiatr powtarza piosenkę.
-Jaki herb ma Warszawa?
-Syrenkę.

Dwiczenia do wykonania:
1. Praca z Kartą Pracy Str.25 – próby podawania nazw figur geometrycznych, rozwijanie
umiejętności liczenia w zakresie 1-5.
2. „Mapa Polski” – puzzle. Składanie w całośd pociętych na cztery części konturów mapy Polski.
3. Praca z Kartą Pracy Str.26 – kolorowanie flagi wg. wzoru. Rozpoznawanie flagi Polski,
utrwalenie nazwy ojczystego kraju.
4. „Godło” – praca z wykorzystaniem Wyprawki str.36. Rozpoznawanie godła jako symbolu
narodowego. Dobieranie części obrazka do jego całości.
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