28.04.2021r. Wyruszamy na wycieczkę po Polsce
Cele:
- rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni
- kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji
1. „Poznajemy bliżej mapę Polski ” – praca z mapą na podstawie ilustracji w pdf.
Dzieci słuchają pierwszą zwrotkę hymnu – Mazurka Dąbrowskiego – w postawie na
baczność. Rodzic tłumaczy dziecku, kiedy hymn jest grany, w czasie jakich uroczystości. Po
wysłuchaniu hymnu dzieci oglądają mapę Polski. Rodzic na podstawie ilustracji w pdf.
pokazuje dziecku obszar Polski wyznaczony granicami. Wyjaśnia, ze na północy Polski leży
Morze Bałtyckie. Dzieci obiema rękami pokazują fale na morzu. Można zapytać dziecko,
jakim kolorem jest zaznaczone morze na mapie (niebieskim). Rodzic pokazuje inne elementy
zaznaczone na niebiesko: rzeki i jeziora. Pokazujemy dziecku pasma gór na południu Polski i
pytamy: Jakim kolorem są oznaczone (brązowym). Dzieci stają w rozkroku i, pochylając się
do przodu, próbują dotknąć palcami podłogi (udając górę). Następnie rodzic wyjaśnia, że
między morzem a górami jest kolor zielony oznaczający niziny, czyli tereny dość płaskie,
nisko położone.
Pierwsza zwrotka hymnu – Mazurka Dąbrowskiego
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
2. „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” – zabawa dydaktyczne na podstawie piosenki
„Jedzie pociąg z daleka”
Dziecko spaceruje po pokoju, w rytm piosenki Jedzie pociąg z daleka. Gdy Rodzic wyłącza
piosenkę, „pociąg” zatrzymuje się, rodzic mówi np. krajobraz nadmorski i pokazuje ruch
kojarzący się z danym miejscem, a dziecko naśladuje:
– krajobraz nadmorski – fale, pływanie, budowanie babki z piasku, fruwające mewy.
– krajobraz górski – zjazdy na sankach/nartach, wchodzenie pod górę.
– krajobraz nizinny – poruszające się korony drzew, zbieranie grzybów.
Link do piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yYp
3. „Tu mi się podoba” – malowanie farbami wybranej krainy Polski.
Dzieci malują farbami krajobraz, który im się spodobał: np. morze, góry, jeziora, lasy. Rodzic
zachęca, aby dzieci zamalowały cała powierzchnie kartki.
Dzieci czekam na Wasze zdjęcia prac :):)
Dzieci mogą obejrzeć sobie film edukacyjny „Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski”
link: https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

