Temat tygodnia: „Polska moja Ojczyzna”.
Realizowane
obszary podstawy
programowej

TEMAT
DNIA
„Moja
miejscowoś
ć”

DZIAŁANIA DZIECI

1. „Lubię się bawić” – swobodna zabawa w kąciku tematycznym
- wdrażanie do samodzielnego wyboru zabawek. Zabawa ruchowa pt.: „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Zabiegi
higieniczne przed śniadaniem.
2. „Moja miejscowość”– swobodne wypowiedzi podczas oglądania ilustracji. „Wieś czy miasto” – rozmowa
kierowana - wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego; rozwijanie spostrzegawczości; zapoznanie z
podobieństwami i różnicami między wsią a miastem.„ „Co to jest Polska?” - rozmowa kierowana w oparciu o
wiersz Czesława Janczarskiego pt.: „Co to jest Polska?”.
3. Moja miejscowość” – wykonanie pracy plastycznej z użyciem nożyczek.
4. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czytanie bajek w kąciku książki.
28.04.2020 r. „Polska mój 1.„Lubię się bawić” – zabawy dowolne. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. Wspólne z dzieckiem oglądanie
I.1,4,5,6,7
filmu edukacyjnego pt.: „Polskie symbole narodowe”. https://youtu.be/DCwEJ9tHt5c
dom”
III.1,6,7
2. „Jestem Polakiem” https://youtu.be/plug6OIrxRM. –zabawy ruchowe przy piosence, osłuchanie z piosenką,
IV.1,3,8,10
budzenie uczuć patriotycznych. kształtowanie tożsamości narodowej.
3. „Godło polski” –doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej.
„Posłuchamy bajeczki” – słuchanie (oglądanie) wybranej przez dzieci bajki
4. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, wznoszenie budowli z klocków.
29.04.2020 r. „Kolorowe 1.„Lubię się bawić” – zabawy dowolne. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
I.1,5,6,7
2.„Masaż na dobry humor” – zabawa na powitanie. „Kolorowe flagi” – zabawa dydaktyczna - kształtowanie
flagi”
III.1,8
umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.
IV.2,4,8,9,10,
3.„Flaga Polski – wykonanie pracy plastycznej, doskonalenie umiejętności technicznych. Wspólne obejrzenie
15
bajki edukacyjnej pt.: „Gniazdo białego orła”.https://youtu.be/yMWBZkLlaa0.
4.Zabawy dowolne w domu – gry i zabawy stolikowe.
30. 04.2020 r.
„Polskie 1.„Lubię się bawić” – zabawy dowolne. Zabawa ruchowa pt.: „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Zabiegi
I.1,4,5,6,9
znaki” higieniczne przed śniadaniem.
IV.4,9,10
2. „Hymn Polski” – słuchanie - rozpoznawanie hymnu narodowego, przyjmowanie właściwej postawy podczas
I.9
słuchania hymnu. wykonania pracy plastycznej pt.: „Kwiaty dla Polski”.
III.6
3.Obejrzenie filmu edukacyjnego dla dzieci pt.: „Z albumu Dziadka – historia Józefa Piłsudskiego” –
27.04.2020 r.
I.1,4,5,6
II.7,8
IV.1,2,5,9,10

II.2,4

Uwagi

opowiadanie dla dzieci. https://youtu.be/NdcJzNZVo64.
4.Zabawy dowolne – czytanie bajek z osobą dorosłą, zabawy w dowolnym kąciku tematycznym.
1 maja – ŚWIĘTO PRACY

