Witam Was kochane Dzieciaczki,
Mam nadzieję, że macie jeszcze siłę i ochotę na dalsze zadania i ćwiczenia. Wiem, że dzielnie
pracujecie ☺
Rozpoczynamy nowy tydzień z nowymi propozycjami zabaw i ćwiczeń z następnym
tematem, niezwykle ważnym dla wszystkich Polaków.
Proszę, aby wszystkie karty pracy i prace plastyczne do tej pory wykonywane przez Was
spakować do teczki i przynieść do przedszkola, jak już się wszyscy spotkamy. Z tych prac
zrobimy sobie wystawkę. A więc do dzieła. W tym tygodniu wykonujemy ćwiczenia ze stron
20 – 28.

Tygodniowa praca dla dzieci pięcioletnich w dniach 4 V – 8 V 2020 r.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.
W tym tygodniu dziecko:
- będzie kształtowało poczucie przynależności narodowej,
- pozna różnice miedzy wsią i miastem,
- poćwiczy rozwijanie sprawności manualnej
- poćwiczy liczenie w zakresie 10,
- posłucha opowiadania,
- nauczy się piosenki i wiersza,
- zapozna się z herbem Wodyń,
- obejrzy ciekaw filmiki edukacyjne,
- popracuje nad swoją sprawnością ruchową.

Dzień 1. Małe miasteczko.
1. Obejrzyj zdjęcia, obrazki przedstawiające miejscowość, w której mieszkasz ( gminie,
regionie) – źródło internet
2. Posłuchaj piosenki „ Najpiękniejsze miejsce świata” ( tekst załącznik nr 1 )
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
3. Zabawa ruchowa „ Dwie ręce, dziesięć palców” ( załącznik nr 2 )
4. Posłuchaj wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „ Małe miasteczko” (
załącznik nr 3 )
5. Obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=RKxwNYHxgmM

6. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4, str.20 –
rysowanie po śladzie, uzupełnianie ramki.
7. Posłuchaj fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego „ O dwunastu braciach – Maj „
(załącznik nr 4)
8. Popracuj nad swoją sprawnością fizyczną:
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
Dzień 2. Miejsce, Które znam.
1. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 21 –rysowanie po śladzie, określanie,
który rysunek kojarzy się z otoczeniem dziecka.
2. Utrwal piosenkę „ Najpiękniejsze miejsce świata”.
3. Poćwicz liczenie w zakresie 10 – wykorzystaj dodatkowe karty pracy przygotowane
przez wychowawcę
4. Poćwicz https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
5. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 22 – kolorowanie ramki zdjęcia
przypominającego miejscowość dziecka, kolorowanie rysunku
6. Ciekawostki na temat Wodyń: „Zarys dziejów Newelskich w Wodyniach”
Dzień 3. Najpiękniejsze miejsce świata.
1. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 23.
2. Zabawa „ Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
3. Dokończ zdania: Jestem Polakiem, ponieważ ….. Miejscowość, w której mieszkam
to…….., Lubię moją miejscowość ponieważ……….. , Moje przedszkole znajduje się
w ………… przy ulicy ………….
4. Herb naszej gminy. Oglądanie herbu Gminy Wodynie – dodatkowy załącznik
5. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 24 – rysowanie herbu miejscowości,
gminy lub wymyślanie herbu – jeżeli miejscowość nie ma herbu.
6. Zabawa ruchowa „ Góra – dół” ( załącznik nr 5)
7. Wykonaj papierową serwetkę – ( załącznik nr 6)
Dzień 4. Album mojej miejscowości.
1. Wykonaj kolorową kopertę ( dodatkowa karta pracy od wychowawcy). Poproś
rodzica, aby pomógł napisać Ci adres na kopercie.
2. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 25 – rysowanie po liniach od obrazków
dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają.
3. Posłuchaj wiersza Bożeny Formy „ Droga do przedszkola” – ( załącznik nr 7), dla
chętnych – nauka wiersza na pamięć ☺
4. Wykonaj album swojej miejscowości, gminy, regionu – jeżeli posiadasz odpowiednie
materiały.
5. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 26 – naklejanie zdjęć w odpowiednich
miejscach
6. Zabawa ruchowa „ Kolorowe miski” ( załącznik nr 8)

Dzień 5. Kim jesteś?
1. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 27 – rysowanie szlaczków po śladach a
potem samodzielnie.
2. Posłuchaj wiersza Ewy Stadtmuller „ Kim jesteś?”. Naucz się go pamięć (załącznik nr
9),
3. Zabawa ruchowa „ Do przodu – do tyłu” – ( Załącznik nr 10)
4. Wykonaj ćwiczenie – karta pracy, cz. 4, str. 28 – naklejanie napisów w odpowiednich
miejscach, kolorowanie rysunków według wzoru.
5. Jeżeli masz ochotę, spróbuj nauczyć się kroku podstawowego tańca - Polonez
https://www.youtube.com/watch?v=0zEEbH5U_G0
6. Poćwicz: https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

Miłej pracy i wytrwałości życzę !!!!!! ☺ ☺ ☺

Załączniki:
Załącznik nr 1. Tekst piosenki „ Najpiękniejsze miejsce świata”
1. Są na całym świecie miasteczek tysiące
i są też wioseczki jak z bajeczki.
Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,
tam domki, łąki, pola, rzeczki.
Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
Tutaj swoje mam radości i troski.
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.
To jest mój kawałek Polski.
Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!
Taki to mój mały cud!
2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.
Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.
W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,
a w trzecim cicho płyną chmurki.
Ref.: A ja mieszkam…
3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.
Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.
Ja także kocham miejsce swoje.
Ref.: A ja mieszkam…

Załącznik nr 2. Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).
Dziecko:
Ja dziesięć palców mam,

pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami,

na pianinie gram.

naśladuje grę na pianinie,

Ja dwie ręce mam,

pokazuje dłonie,

na bębenku gram.

uderza na przemian dłońmi o uda,

Ja dziesięć palców mam

pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami,

i na trąbce gram.

naśladuje granie na trąbce,

Ja dwie ręce mam

pokazuje dłonie,

i zaklaszczę wam.

klaszcze.

Załącznik nr 3. Wiersz „Małe miasteczko”
W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.

Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.

Czyste powietrze pachnie zielenią,
na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko.

Załącznik nr 4. „ O dwunastu braciach – maj”
Gałązka bzu.
Wreszcie się zjawia
maj wystrojony
i bzu przynosi
pełne brzemiona.
Przez całe ranki,
całe wieczory
gra na fujarce
z wierzbowej kory.

Załącznik nr 5. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra – dół”
Rulon z gazety dla dziecka.
Dziecko stoi przed Rodzicem. Wyciąga przed siebie ręce trzymając za końce rulon z gazety.
Na hasło: Dół – dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: Góra, kiedy wraca
do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz kilka razy.

Załącznik nr 6. Wykonanie papierowych serwetek.
Dla dziecka: kartki z kolorowego papieru, nożyczki.
• Proszę pokazać dziecku sposób składania papieru kolorowego i wycinania poszczególnych
elementów.
• Oglądanie powstałych serwetek, zwrócenie uwagi na symetryczność wzorów powstałą,
dzięki odpowiedniemu złożeniu papieru.

Załącznik nr 7. Wiersz Bożeny Formy „Droga do przedszkola”
Codziennie wczesnym rankiem
zawsze drogą tą samą
do przedszkola maszeruję
razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie
sklepy, park i szkołę
potem kilka domów
i widzę przedszkole.

Chociaż jestem mały
to swój adres znam.
Do domu potrafię
drogę wskazać sam.

Załącznik nr 8. Zabawa „Kolorowe miski” – rozwijająca koordynację słuchoworuchową.
Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki, mała miski

Dziecko maszeruje między małymi miskami rozłożonymi na środku pokoju, w rytm nagrania
muzyki. Na sygnał dziecko zajmuje miejsca obok najbliżej leżącej miski. Wykonuje ruchy:
−− jedno klaśnięcie – unosi miskę w górę, przechodzi do lekkiego rozkroku,
pozostaje przez chwilę w bezruchu, powoli wraca do pozycji wyjściowej i odkłada miseczkę
na podłogę,
−− dwa klaśnięcia – przechodzi do przysiadu. Dziecko powoli unosi miseczkę nad głową,
wykonuje obrót wokół siebie, po czym powoli ją opuszcza z równoczesnymi obrotami,
przechodzi do przysiadu, odkłada miseczkę,
−− trzy klaśnięcia – unosi miseczkę nad głowę, przechodzi do rozkroku, wykonuje
skłon w lewą stronę, następnie w prawą stronę
Załącznik nr 9. Wiersz „ Kim jesteś?”
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.

Załącznik nr 10. Zabawa orientacyjno-porządkowa Do przodu, do tyłu.
Dziecko jest piłeczką, skacze obunóż do przodu, gdy Rodzic klaszcze
porusza się do tyłu – kiedy Rodzic tupie

Herb Gminy Wodynie:

