Grupa VI „Biedronki”

(27.04.2020r – 30.04.2020r)

Drodzy Rodzice!!! Przesyłamy kolejne pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze swoimi
dziećmi w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten tydzień będzie poświęcony
miejscowości i kraju w którym mieszkamy .
Treści programowe:
Miejscowość, region
Miejsce zamieszkania




Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i
miejsc..
Słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznawanie przyśpiewek,
tańców.

Praca dorosłych



Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych
bezpośredniej obserwacji).

Poczucie przynależności narodowej



Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka
wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.

Procesy poznawcze
Pamięć



Powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.

Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny




Rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby
Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie).

Przygotowanie do czytania



Obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go
(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).

Przygotowanie do pisania



Rozwijanie sprawności ruchowej.

Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne



Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew




Nauka krótkich piosenek
Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch



Nauka wybranych elementów tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki, polonez.

Rozwój fizyczny
Higiena ciała i otoczenia



Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.

Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa

 Przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności..
 Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 96, 98, 99,
100,109, 114, 115).

Małe
miasteczko

 Słuchanie wiersza
Małgorzaty
Strękowskiej-Zaremby
Małe miasteczko.
 Spacer po swojej
miejscowości, osiedlu.

2

Miejsca, które
znam

− rozwijanie umiejętności
 Zabawy z kostkami.
 Ćwiczenia gimnastyczne dodawania i
odejmowania w zakresie
10,
− rozwijanie sprawności
fizycznej.

3

Jestem
Polakiem

 Zabawy przy piosence
„Jestem Polakiem”
 Herb naszej
miejscowości –
zapoznanie z herbem
Zamościa

− rozwijanie umiejętności
wokalnych,
− rozwijanie sprawności
manualnej,
− zapoznanie z herbem
swojej miejscowości.

III 2, IV 7,
IV 8, IV 10, IV 23

5

Kim jesteś?

 Nauka wiersza Ewy
Stadtmüller Kim jesteś?
 Zabawy ruchowe

− rozwijanie mowy,
− kształtowanie poczucia
przynależności
narodowej,
− rozwijanie sprawności
fizycznej.

I 8, III 2, IV 2, IV
4,IV 5, IV 10

1

− wskazywanie różnic
między miastem a wsią,
− poznawanie nazw
pobliskich ulic.

IV 2, IV 5
IV 18

I 8, IV 15

Temat: Małe miasteczko (27.04.2020 - poniedziałek)
Drodzy rodzice porozmawiajcie ze dziećmi o miejscowości w której mieszkacie, zabudowie
okolicy. Aby przybliżyć dzieciom jak najbardziej miejscowość mogą do tego posłużyć albumy,
książki, zdjęcia. Bardzo dobrze jeżeli dziecko pozna kod miasta, adres zamieszkania. Wskaże
różnice między miastem, a wsią. Proponujemy dzisiaj do przeczytania wiersz Małgorzaty
Strękowskiej-Zaremby „Małe miasteczko”, porozmawiajcie z dzieckiem na temat wiersza.
Proponujemy też zabawy twórcze „Nowe ulice” i zabawy konstrukcyjne , aby dzieci pobawiły
się w małych architektów. Jeśli będzie to możliwe proponujemy spacer po najbliższej okolicy.
1.Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w
której mieszkają dzieci.
Dzieci rozpoznają miejsca. Następnie pod kierunkiem rodzica prowadzą swobodne rozmowy
na temat miejsc, w których mieszkają, adresów zamieszkania i adresu przedszkola. Dzieci
dzielą nazwy miejscowości na sylaby, różnicując pierwsze i ostatnie głoski. Wypowiadają
nazwy miejscowości z różnym natężeniem głosu, intonacją i w różnym tempie. Dzieci
układają zdania z nazwą miejscowości, w której mieszkają. Śpiewają je na wymyślone przez
siebie melodie.

2. Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).
Dzieci:
Ja dziesięć palców mam,
na pianinie gram.
Ja dwie ręce mam,
na bębenku gram.
Ja dziesięć palców mam
,i na trąbce gram.
Ja dwie ręce mam
i zaklaszczę wam.

pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,
naśladują grę na pianinie,
pokazują dłonie,
uderzają na przemian dłońmi o uda,
pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami
naśladują granie na trąbce,
pokazują dłonie,
Klaszczą

3. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby 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.
4.Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta:
−Jak wygląda małe miasteczko?
−Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?
5. Wskazywanie różnic między wsią, a dużym miastem.
Dzieci wypowiadają się na temat obrazków przedstawiających domy wiejskie i miejskie,
dokonują porównania domów wiejskich i miejskich, wskazują różnice i podobieństwa między
nimi. Do których domów są podobne wasze domy?

6. Karta pracy. Załącznik 1
Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Następnie naklejają w ramce
widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości. Rysują po śladzie, bez
odrywania kredki od kartki.
7.Ćwiczenia twórcze - Nowe ulice.
Dzieci zamieniają nazwy ulic (swojego osiedla lub miejscowości), na nazwy pochodzące od
owoców (np. Cytrynowa, Bananowa) lub słodyczy (np. Czekoladowa, Herbatnikowa).

8.Zabawy konstrukcyjne klockami.
Dziecko buduje różne domy z klocków. Następnie porównuje powstałe budowle,
wykorzystuje następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. Dzieci zachęcają rodzica do
kupna powstałego domu poprzez reklamę. Poszukują jak największej liczby argumentów
przekonujących potencjalnych klientów do zainteresowania się danym budynkiem
9. „Moja okolica” - narysuj swoją miejscowość ( swój blok, dom).

Opracowanie: Bożena Janicka,
Jagoda Błaszczak

Załącznik 1

Temat: Miejsca, które znam.( 28.04.2020 -wtorek)
Drodzy rodzice dzisiejszego dnia pobawcie się z dzieckiem w zabawy matematyczne z
kostkami, celem poćwiczenia dodawania i odejmowania w zakresie 10. Proponujemy również
zabawy „Z domu na spacer”, „Kto tam mieszka” oraz „Prawda czy fałsz”. Do scenariusza
dołączamy również karty pracy. Dla lepszej kondycji fizycznej dzieci przygotowałyśmy kilka
ćwiczeń gimnastycznych z kręglami lub butelką plastikową.
1. Matematyczne wyliczanki
Jabłko, gruszka i daktyle –klaśnij w ręce razy tyle (3 razy)
Kapusta i ogórek –tyle razy podskocz w górę (2 razy)
Marchewka, pietruszka, bób –tyle razy przysiad zrób (3)
Kalarepka i mak –za uszy 2 razy się złap
2.Układanie pociętych zdjęć/widokówek przedstawiających charakterystyczne punkty w
miejscowości dziecka.
Określanie przez dziecko, co przedstawiają.
Dziecko opowiada o innych miejscach, które zna lub odwiedzał z rodzicami, wypowiada się
na temat swojego miejsca zamieszkania.
Rodzic informuje lub pyta:
−Z czego znany jest nasz region?
−Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?
−Co się wam najbardziej podoba?
−Czego chcielibyście się dowiedzieć o swoim regionie
3.Karta pracy. Załącznik 1
Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.
4.Zabawa Kto tam mieszka?
Rodzic mówi adres członka rodziny lub znajomej osoby dla dziecka, a dziecko po usłyszeniu
adresu mówi kto tam mieszka.
5. Z domu na spacer – zabawa orientacyjno – porządkowa
Rodzic wystukuje lub wyklaskuje rytm, a dziecko maszeruje po pokoju, na hasło „do domu”,
zatrzymuje się i składają nad głową ręce naśladując daszek.
6. Zabawy matematyczne z kostkami.
Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki
mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero. W drugim zestawie –
przeznaczonym do odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć,
siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć.
Dziecko rzuca kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka.

Układają odpowiednie działanie i je odczytują np. 5+2=7
Odejmowanie z użyciem kostek.
Dziecko rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka
wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki
odejmują liczbę kropek z drugiej kostki np. 9-7=2
7. Prawda czy fałsz – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia i wdraża-nie do
odróżniania prawdy od fałszu
Jeśli rodzic wypowie zdanie prawdziwe dzieci klaszczą, jeśli fałszywe – zachowuje ciszę.
 Wieżowce, to bardzo niskie domy.
 W wieżowcach są windy.
 W domach nie ma okien.
 Każdy dom ma drzwi.
 W łazience gotuje się obiad.
 Niektóre domy nie mają okien
8.Ćwiczenia gimnastyczne - z wykorzystaniem kręgli lub plastikowych butelek.
•Ćwiczenie mięśni brzucha - Jak najdalej w przód.
Dzieci w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód,
sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).
•Skręty - Na prawo, na lewo.
Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie
mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują
kilka rzutów i chwytów kręglami.
•Skrętoskłony - Witamy stopy.
Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do
lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle
trzymają obiema rękami).
•Ćwiczenie mięśni grzbietu - Oglądamy kręgle.
Dzieci leżą na brzuchu, trzymają kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują
ręce; oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.
•Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha - Z nóg do rąk.
Dzieci leżą na plecach, kręgle trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za głową
i po-wracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonują
ćwiczenie
Opracowanie: Bożena Janicka,
Jagoda Błaszczak

Załącznik 1

Temat dnia: Jestem Polakiem. (29.04.2020r – środa)

Drodzy Rodzice dzisiaj poprzez różne zabawy proponujemy rozwijanie u dzieci poczucia
przynależności narodowej. Zachęcamy do ćwiczenia z dzieckiem intonacji wypowiedzi oraz
do zabawy słownej „Jestem Polakiem”. Prosimy udostępnijcie swojemu dziecku nagranie
piosenki „Jestem Polakiem”, do której dziecko może wymyślać dowolne ruchy taneczne.
Prosimy również o wyjaśnienie znaczenia słowa „herb”, wspólne oglądanie herbów różnych
miast, zwrócenie uwagi z jakich elementów składa się herb miasta Zamość. Zachęcamy
również do zabaw ruchowych.

1. Ćwiczenie intonacji wypowiedzi.
Powtarzanie za Rodzicem zdania „Moja miejscowość” w formie oznajmującej, a potem
pytającej.
2. Zabawa ruchowa.
Ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie instrumentu (mogą być np.: dwie drewniane
łyżki) lub dowolnej muzyki. Marsz, skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny
w wyznaczonym przez Rodzica kierunku.
3. Zabawa z piosenką „Jestem Polakiem”.
Piosenka znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
- dowolne ruchy taneczne do piosenki (wg pomysłu dziecka);
„Jestem Polakiem”

- tekst piosenki

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem.
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas.
Jesteśmy Polką i Polakiem….
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniałe

Gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok.
Jesteśmy Polką i Polakiem…..
Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest.
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc.
Jesteśmy Polką i Polakiem……
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.
Jesteśmy Polką i Polakiem …. /2x
4. Zabawa słowna „Jestem Polakiem”.
Rodzic mówi zdanie - a dziecko je kończy. (jeśli dziecko ma trudności rodzic pomaga)
„Jestem Polakiem ponieważ……”
lub zdanie
Mieszkam w (…) np.: w Zamościu. Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ…..
5. Zabawa ruchowa „Kolorowe zabawki” – rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową.
Dziecko maszeruje, między małymi zabawkami rozłożonymi na środku pokoju, w rytm
nagrania dowolnej spokojnej muzyki. Na sygnał słowny np.: „Stop” dziecko zajmuje miejsce
obok najbliżej leżącej zabawki.
Wykonuje ruchy:
− jedno np: klaśnięcie w dłonie – dziecko unosi zabawkę w górę, przechodzi do lekkiego
rozkroku, pozostaje przez chwilę w bezruchu, powoli wraca do pozycji wyjściowej i odkłada
zabawkę na podłogę;
−dwa klaśnięcia – dziecko robi przysiad, powoli wstaje i unosi zabawkę nad głowę, wykonuje
obrót wokół siebie, po czym powoli przechodzi do przysiadu, odkłada zabawkę i wstaje;

− trzy klaśnięcia – dziecko unosi zabawkę nad głową, przechodzi do rozkroku, wykonuje
skłon w lewą stronę, następnie w prawą stronę – skłony wykonuje w tempie wolnym
i umiarkowanym.
6. Oglądanie herbu Zamościa.
- Oglądanie herbu miasta Zamość. Wyjaśnianie znaczenia herbu. (zał. 1)
- Obejrzyj herby innych miast. (karta pracy)
Herb – znak rozpoznawczy.
Herb Zamościa od czasu założenia grodu przedstawia postać świętego Tomasza
Apostoła. Jego wizerunek kilka razy się zmieniał. Obecnie tło herbu jest czerwone, kształt
prostokątny, od dołu zaokrąglony z wypukłym wcięciem. Święty Tomasz ze złotym nimbem,
w prawej ręce trzyma złotą włócznię opartą o ziemię, srebrnym grotem ku górze, a w lewej –
czerwoną księgę. Ubrany jest w białą koszulę i długą niebieską szatę oraz białe sandały. W
dolnej części jego szaty widnieje lekko przechylona w prawą stronę tarcza z herbem Jelita znakiem rodowym założyciela Zamościa, Jana Zamoyskiego.
7. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra – dół”.
Dziecko stoi, przed siebie wyciąga 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 można powtórzyć kilka razy.

Opracowanie: Bożena Janicka,
Jagoda Błaszczak

Załącznik 1

Karta pracy

Temat dnia: Kim jesteś? (30.04.2020r – czwartek)
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy dla dzieci rozwiązywanie zagadek. Przeczytajcie dziecku
wiersz E. Stadtmüller „Kim jesteś?, porozmawiajcie o jego treści zadając proponowane
pytania. Obejrzyjcie z dzieckiem film edukacyjny „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”.
Prosimy przygotujcie w miarę możliwości dostępne materiały papiernicze i pomóżcie dziecku
wykonać biało-czerwoną chorągiewkę, poproście aby dziecko posprzątało miejsce pracy.
Proponujemy również zabawy ruchowe oraz zabawę muzyczno-ruchową z wykorzystaniem
piosenki „Historia Polski.
1. Rozwiązywanie zagadek związanych z realizowaną tematyką.


Pytanie nietrudne,
to każdy z was przyzna.
Jak się nazywa nasza Ojczyzna?





W oczach się mieni
biel przy czerwieni
powiewa w święto
na polskiej ziemi.

(Polska)

(flaga)

Czy wiesz jaki to znak:
w czerwonym polu biały ptak?

(orzeł)

2. Słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller „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.
3. Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta:
− Co jest bliskie osobie z wiersza? (znaki ojczyste)
− Jakie znaki ojczyste?
− Co jest jeszcze bliskie?
− Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście?
4. Zabawa ruchowa „Polska” - rozwijająca szybką reakcję na sygnał.
Dziecko maszeruje w różnych kierunkach pokoju podczas wypowiadania przez Rodzica
dowolnych słów. Kiedy usłyszy słowo „Polska” musi jak najszybciej usiąść.
5. Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały – film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

6. Wykonanie „małej flagi Polski” z kolorowego papieru.
Paski papieru, – białego i czerwonego, klej, patyczek.
Dzieci sklejają paski papieru, doklejają patyczek.
(Można wykorzystać inne dostępne materiały: bibuła, białe kartki, farby, kredki…)

7. Zabawa ruchowa – „Ziemia, woda, powietrze”.
Dziecko stoi zwrócone twarzą do Rodzica, który podaje hasła w różnej kolejności.
− Na hasło: Ziemia – dziecko dotyka dłońmi podłogi, jednocześnie przykucając.
− Na hasło: Woda – dziecko chwyta się dłońmi za kolana.
− Na hasło: Powietrze – dziecko wskazuje przestrzeń nad głową.
8. Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem piosenki „Historia Polski” – rozwijanie
zdolności improwizacji muzycznych. (Dziecko wykonuje improwizacje ruchowe wg
własnego pomysłu.)
Piosenka znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA
Opracowanie: Bożena Janicka,
Jagoda Błaszczak

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA CHĘTNYCH DZIECI
Zajęcia muzyczno-taneczne:
Dzień dobry. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-taneczne. Proponujemy Wam
stronę, na której możecie obejrzeć film jak przedszkolaki tańczą taniec – polonez. W trakcie
słuchania możesz poćwiczyć płynne poruszanie się w rytm muzyki.
https://www.youtube.com/watch?v=5T1tnOIifMA

Zachęcamy również do zabaw muzyczno-tanecznych z gazetami.
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk

Zajęcia plastyczne
Proponujemy chętnym dzieciom wykonanie kotylionu., przy użyciu dostępnych materiałów.
Przesyłamy pomocne linki ze wskazówkami jak go wykonać.
https://www.youtube.com/watch?v=ciISVdgOLMk

