
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kto Ty jesteś? Polak mały...”.

1. „Masaż na dobry humor” – powitanie. 

Rodzic wypowiada tekst i wykonuje odpowiednie gesty, które dziecko naśladuje:

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz!

2. „Wisła” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką.

Rodzic czyta zagadkę, a dziecko odgaduje:

„W górach ma swe źródło,

skąd właśnie wytrysła,

a płynie do morza,

nasza rzeka …”.

Następnie  rodzic  pyta  dziecko:  „Co  to  jest  rzeka?”.  Po  wysłuchaniu  odpowiedzi  dziecka

podsumowuje/informuje, że rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli miejsce w

którym woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi, a koniec miejsce wpłynięcia do innej rzeki,

jeziora, morza lub oceanu. Kolejno rodzic pokazuje mapę Polski i wskazuje rzekę Wisłę. Potem

zaprasza dziecko i prosi je o odnalezienie i zmierzenie za pomocą sznurków kilku rzek. Następnie

dziecko porównuje długości sznurków i ustala, która rzeka jest najdłuższa. 
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3. „Płynie Wisła, płynie” – osłuchanie z piosenką.

Dziecko aktywnie słucha piosenki. Rodzic zapowiada, że jego zadaniem będzie tupnąć, gdy usłyszy

słowo „płynie”. Po wysłuchaniu piosenki rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki.

Kolejno dziecko ponownie słucha piosenki, a następnie powtarza za rodzicem słowa pierwszej i

drugiej zwrotki. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY 

4. „Płynie Wisła do morza” – wykonanie karty pracy.

Rodzic pokazuje kartę pracy i tłumaczy dziecku, jak należy wykonać zadanie (rysujemy szlaczki po

śladzie zaczynając od dołu, tak jak wskazują strzałki).

https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY



