
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu.

Temat tygodnia: Mój dom, moje miasto, mój kraj
Cele:
– Wzbogacanie słownictwa

– Rozwijanie logicznego myślenia

– Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie

– Zapoznanie się z budową i konstrukcją domu

Poranna gimnastyka - Gimnastyka Fruzi:
https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
Piosenki dla dzieci – Zbudujemy dom:
https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI
Nauka rysowania dla dzieci – Rysowanie domu:
https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU
Kolorowanki

Proszę wyjaśnić dzieciom kto to jest architekt i czym się zajmuje. Jeżeli dzieci mają
ochotę mogą z klocków zbudować prosty dom.

Bajka – Ekologiczny dom:
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Rozwiązywanie zagadek
Cały z cegły zbudowany.
Ma dach oraz cztery ściany.
Ma też okna oraz drzwi,
właśnie w takim mieszkasz ty. (dom)

Mają klamki, mają zamki,
służą więc do zamykania.
Gdy wychodzisz, wtedy one
przypilnują ci mieszkania. (drzwi)

Zwykle w kształcie prostokąta.
Ma drewniane, białe ramki
oraz przezroczyste szybki,
ozdobione przez firanki. (okno)
Gimnastyka – Figle muzyczne: Chodził jeżyk:



https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc
Zabawa zgadywanka – Gdzie ja mieszkam:
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

Nasz miejscowość, moje miasto. Cele:
– Zdobycie wiedzy o swojej miejscowości

– Poznanie charakterystycznych miejsc (budowli, parków)

– Poznanie legend
Gimnastyka – Lekcja 2 dźwięki wysokie i niskie:
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
Prezentacja Warszawa z lotu ptaka Maciej Margas:
https://www.youtube.com/watch?v=bXDLnVribPo
Legenda o Warsie i Sawie:
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc
Kolorwanka
Proszę porozmawiać z dziećmi o tych prezentacjach, zapytać ich co najbardziej się im

podoba w mieście Warszawa.
Można z pudełek po lekarstwach lub mleku wykonać makietę bloku w którym dziecko

mieszka. Dla chętnycn przesyłam też pomysł wykonania domu z pudełek.
Jak zrobić domek z kartonu – Robótki babci Basi:
https://www.youtube.com/watch?v=YuKY5EegfgI
Piosenki do posłuchania – Syrenka – śpiewanki tv piosenki dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=J27mWVBNK7A
Serce Polski Warszawa – Piosenki dla dzieci o Warszawie:
https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I
Dla chętnych do posłuchania legenda o złotej kaczce:
https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE
Jeżeli będziecie mogli zabierzcie dzieci na Tamkę by mogły zobaczyć miejsce gdzie jest

pomnik Złotej Kaczki i Warszawskiej Syrenki.

Gimnastyka – Wygibasy taniec zygzak:
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

Polska moja ojczyzna. Cele:
– Zdobycie wiedzy o Polsce i symbolach narodowych

– Poznanie legendy
To jest sposób – Polskie piosenki dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=rUEg4bctztk
Polskie symbole narodowe:



https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
Wędrówki z mapą – Krajobrazy Polski:
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat treści przedstawionych w prezentacjach.
Kolorowanka.
Niezwykłe lekcje rytmiki - Jestem Polakiem:
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
Piosenka małego patrioty:
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
Legenda o Lechu, Rusie i Czechu:
https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ
Zabawy przy muzyce  Krakowiaczek jeden:
https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY
Poleczka:
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju mowy i
wzbogacania słownictwa.

– Zabawa wyliczanka. Próba powtarzania krótkich wyliczanek. Ćwiczenie pamięci i
prawidłowej płynnej wymowy.

– Zabawa słowna ułóż obrazek. Układanie przez dziecko zdań z nazwą przedmiotu
który znajduje się na wybranej ilustracji. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

– Zabawa gdzie leży miś. Rozwijanie umiejtności wyróżniania kierunków.
Posługiwanie się wyrażeniami, wysoko, nisko, przód, tył, lewa, prawa strona.

– Zabawa dydaktyczna, co widzisz na obrazku. Rozpoznawanie treści obrazków
pokazywane w krótkich ekspozycjach. Zapamiętywanie jak największej liczby elementów
znajdujących się na obrazku.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-
poznawczego:

– Zabawa pokaż jak się czujesz... Wyrażanie ruchem, mimikom, gestem swoich
emocji wywołanych daną sytuacją.

– Zabawa słowna moja ulubiona zabawa to... Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
własnych cech i zainteresowań.

– Zabawa w kalambury z emocjami. Odtwarzanie i rozpoznawanie emocji
ukazywanych na obrazku za pomocą gestu, mimiki.

– Praca graficzna oswajanie strachu. Rysowanie tego co sprawia że się boimy.
Czytanie bajek, opowiadań, rozmowa o ich treści.











 czerwony
 żółty

Cześć, jestem orzeł Ksawery. Dawno temu województwo 
mazowieckie umieściło mnie w swoim herbie. Czy wiesz, że mam 
ponad 1000 lat? To naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzięki 
tej kolorowance lepiej się poznamy. Pokażę Ci ciekawe rzeczy, które 
można zobaczyć na Mazowszu.

Przygotuj się, bo czekają na Ciebie naprawdę trudne zadania. 
Powodzenia!

Na początek pokoloruj mnie według instrukcji.  
Podpowiedź znajdziesz na dole strony.



woj. 
pomorskie

woj. 
podlaskie

woj. 
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Jaka ta Polska duża. Przyjrzyj się mapie uważnie i spróbuj 
mnie znaleźć. Tam, gdzie stoję, znajduje się województwo 
mazowieckie.

Pokoloruj wszystkie województwa tak, aby te same kolory 
nie znalazły się obok siebie.

Mazowsze jest największym pod względem powierzchni 
województwem w Polsce. Obejmuje obszar  
o powierzchni 35 558,47 km².



Czas na odpoczynek. Złowię dzisiaj bardzo dużo ryb. Ojej! 
Żyłka całkiem mi się poplątała. Już sam nie wiem, w której 
z mazowieckich rzek łowię. Pomóż mi i sprawdź,  
który spławik należy do mnie.

W I S Ł A

W I S Ł A

B U G

NAREW

NAREW



Czy wiesz, że co czwarty europejski bocian zamieszkuje 
tereny Polski?

Co ja widzę? To bocian z Mazowsza po zimie spędzonej w Afryce chce wrócić 
do domu. Pomóż mu odnaleźć właściwą drogę.



Wars i Sawa

Mazowsze, ty piękna kraino,

przez ziemie twoje, wody Wisły płyną.

Legendą owiana jest nasza Warszawa,

bo żyli tu kiedyś Wars i Sawa.

Wypłynęła z Wisły półryba, dziewczyna,

i tak się ta stara legenda zaczyna.

Wars jako rybak wrzucił sieć do wody,

i złowił dziewczę przepięknej urody.

Pokochał syrenkę i wziął ją za żonę,

czar zaklęcia prysnął i rozstała się z ogonem.

Więc do legendy przeszła Sawa,

i dzisiaj ma w herbie syrenkę Warszawa. 

Znasz legendę o rybaku Warsie i pięknej syrenie Sawie?  
To od ich imion powstała nazwa stolicy Mazowsza – Warszawa.

Przeczytaj legendę i pokoloruj obrazek.




