
CZWARTEK 30.04. 2020

KOCHANE DZIECI! 

Wiemy już, jak wygląda nasze Godło.  Dzisiaj poznamy Flagę Polski. Flaga jest Symbolem 
Narodowym tak jak Godło. 2 Maja (w sobotę) jest Święto Flagi. 
Zapraszam do wykonania naszej flagi. Wywiesimy ją na balkonie lub za oknem. 
Wiecie, jakiego koloru jest Flaga Polski? Obejrzyjmy film a dowiemy się.

POLSKI SYMBOL NARODOWY- FLAGA POLSKI

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A     - obejrzyjmy: rozdział 2

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności. 
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: biała kartka A4, czerwone paski bibuły lub papieru, 
długi patyk do szaszłyków, klej.

ZABAWA  ,,PRAWDA  czy  FAŁSZ” (TAK czy NIE)

Czytamy głośno zdania  a dziecko odpowiada na pytania: PRAWDA  czy FAŁSZ
 lub TAK czy NIE (dajemy dwa symbole do wyboru TAK/NIE)

Mieszkamy w Polsce! - prawda
Jesteśmy Polakami! - prawda
Nasza Flaga jest niebieska. - fałsz
Flaga Polski jest biało czerwona! - prawda
Nasze Godło to bocian. - fałsz
Godło Polski to Orzeł Biały! - prawda

PIOSENKA MŁODEGO PATRIOTY- posłuchajmy razem piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 
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FLAGA POLSKI – biało czerwone są barwy ulubione.
Zapraszam do wykonania naszej pracy- naszykujmy klej wikol do przyklejenia patyczka i klej w 
sztyfcie , kartka A4, paski czerwonej krepiny. 
Zaznaczymy ołówkiem połowę kartki. Jedna połowa (ta na górze) pozostaje biała, a tą na dole 
smarujemy klejem i naklejamy paski krepiny (szerokość paska 2 cm) - jeden obok drugiego.  
Przekręcamy kartkę na drugą stronę i czynności powtarzamy.
Wystające brzegi krepiny wyrównujemy nożyczkami. Krótszy brzeg kartki smarujemy klejem i  
układamy długi patyk tak, aby koniec patyka był równo z górnym brzegiem kartki. Zawijamy 
kartkę na patyk, przyciskamy.

GOTOWE! PIĘKNA FLAGA

GRATULACJE! ZADANIE WYKONANE

Praca dla chętnych : POLSKI SYMBOL NARODOWY- HYMN    - obejrzyj: rozdział 3
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Posłuchaj i zaśpiewaj razem z rodzicami Hymn Narodowy.
https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU 

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą flagę w naszym 
przedszkolu. 
Szczegóły zamieszczone są na stronie głównej przedszkola.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com
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