PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 3-LATKÓW
TEMAT TYGODNIOWY: „POLSKA TO MÓJ DOM”
PONIEDZIAŁEK (27.04.2020)
Temat dnia: „Mój dom”
Zadanie 1
Posłuchaj wiersza i opowiedz, jak mogą wyglądać domy zwierząt. Wypowiedz się także na
temat swojego domu.

Dom
A. Bernat

Zwierzęta kochają i łąkę i las,
a ryby swą rzekę jak nikt.
Ptaki tu drzewa mają,
by wracać do gniazd,
a kwiaty w ogrodzie swój świat […]
Na ziemi jest wiele wiosek, i miast.
Jak wiele, któż zliczy je, kto?
Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,
o miejscu tym mówi się DOM.
Na ziemi, to każdy z nas wie,
jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!
Zadanie 2
„Duży i mały dom” – zabawa orientacyjno - porządkowa. Dziecko porusza sie po pokoju
w rytm puszczonej piosenki “Mały domek mam”. Gdy muzyka cichnie, rodzic podaje na
przemian hasło: Mały dom lub duży dom. Na hasło: Mały dom dziecko przykuca i układa ręce
nad głową w kształcie daszku, na hasło: Duży dom – staje na palcach i układa ręce nad
głowami w kształcie daszku.
Link do piosenki “Mały domek mam” https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI
Zadanie 3
Praca plastyczna – dziecko lepi z plasteliny swój domek. Następnie przykleja domek na
kartkę i dorysowuje kredkami np. drzewa, kwiaty, drogi według własnego pomysłu.

WTOREK (28.04.2020)
Temat dnia: „Moja miejscowość”
Zadanie 1
Drogi Rodzicu, przeprowadź pogawędkę z dzieckiem:
 Gdzie mieszkamy? Ustalamy czy to miasto czy wieś.
 Jak nazywa się nasze miasto?



Czy dziecko rozpoznaje te miejsca? Czy tam było
było?

Zadanie 2
Wysłuchaj wiersza Elizy Piotrowskiej pt.: „Miasto”.
https://youtu.be/dI85PF-lwEA
lwEA
Następnie odpowiedz
dpowiedz na pytania:
 Co znajduje się w mieście?
 W mieście słychać ?
 Dokończ „W mieście są auta i ...?

Zadanie 3
(Jeśli posiadasz książkę)) Wykona
Wykonaj kartę pracy 2.25 – zadanie polega na podawaniu nazw
figur geometrycznych, rozwijaniu umiejętności liczenia w zakresie 11-5, rozwijaniu
pomysłowości i spostrzegawczości.
Zadanie 4
Pokoloruj litery tworzące nazwę nasz
naszego miasta. Osoba, która opiekuje się Mławą to Święty
Wojciech. Przyjrzyj się postaci Świętego Wojciecha. Wymień kolory jak
jakie znajdują się na
herbie Mławy,, użyj ich do pokolorowania liter.

ŚRODA (29.04.2020)
Temat dnia: „Polska to mój kraj”
Zadanie 1
„Mazurek Dąbrowskiego” – posłuchaj hymnu Polski.
https://drive.google.com/file/d/1gO48ou2OjhHryVrP4T4RShY75t1GgBt/view?fbclid=IwAR1AvEKRzrL7SFzPEXurupZh0gr1d8EVHtcGcilbo9dR59uE6mosgpFW6g
Porozmawiaj z rodzicami: Czym jest hymn Polski, dlaczego i kiedy go śpiewamy?
Czy wiesz, że:
„Mazurek Dąbrowskiego”, bo taką nosi nazwę hymn Polski to najważniejsza pieśń
patriotyczna dla Polaków. Powstał, dawno temu, gdy Polska była w niewoli, a Polacy
walczyli o naszą ojczyznę. Dawniej śpiewany był przez polskich żołnierzy, dziś najczęściej
słyszymy go na ważnych uroczystościach narodowych, państwowych, patriotycznych
i sportowych. Hymn polski jest jednym z symboli narodowych i jest bardzo ważny dla
Polaków.
Zadanie 2
Posłuchaj wiersza „Polska” R. Przymusa i odpowiedz na pytania:




O jakim kraju była mowa w wierszu?
Co znaczy, że jesteśmy Polakami i mówimy po polsku?
Dlaczego należy kochać swój kraj?

Polska
Ryszard Przymus

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.
Oto mapa Polski. Można tu znaleźć ważne miejsca należące do naszego kraju. Stolica Polski
to Warszawa. Najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła. Na samej górze mapy znajduje się Morze
Bałtyckie, na dole polskie góry.

Zadanie 3
„Mapa Polski” – puzzle.
Obrazek potnij na cztery równe części, tak aby powstały puzzle. Następnie złóż elementy
w jedną całość i naklej je na czystej kartce. Zadanie to wykonaj pod kontrolą rodziców, nie
spiesz się. Drodzy Państwo! Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania obrazka,
prosimy o przygotowanie dowolnego obrazka (z materiałów znalezionych w domu,
np. z kolorowego czasopisma) i narysowanie dziecku konturów do wycinania.
Puzzle:
CZWARTEK (30.04.2020)
Temat dnia: „Symbole narodowe – flaga i godło”
Zadanie 1 .
Posłuchaj wiersza Cz. Janczarskiego:

,,Barwy ojczyste"
Powiewa flaga,
wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel- serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
Oto flaga Polski. Zwróć uwagę na kolorystykę i ułożenie kolorów:

Zadanie 2.
Obejrzyj film edukacyjny pt.: ,,Polak mały"- film o polskich symbolach narodowych:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&t=216s
Zadanie 3.
Jeśli posiadasz książkę wykonaj kartę pracy KP2.26 – zadaniem jest pokolorowanie flagi
według wzoru LUB jeśli nie masz książki pokoloruj poniższą kartę pracy według podanych
oznaczeń.

PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 3-LATKÓW:
Kontakt z:
Grupą I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl
Grupą II „Żabki”: zabki-grupa2@wp.pl
Grupą III „Motylki”: motylkiprzedszkole@vp.pl

