
Maj

Witamy wszystkie Przedszkolaki i ich Rodziców i zapraszamy do
poznawania naszej miejscowości i regionu. Mamy nadzieję, że z pomocą

waszych Rodziców poznacie wiele ciekawostek o naszym mieście.
Pomogą wam w tym również nasze propozycje zajęć.

Pamiętajcie również o codziennej, porannej gimnastyce,
do której, w tym tygodniu zaproście mamę lub tatę.

  Trening ogólnorozwojowy znajdziecie pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE

Miłej zabawy.

Tematyka tygodnia:  Moja miejscowość, mój region

Dzień 1 (4. maja, poniedziałek): Poznajemy naszą miejscowość

Przebieg dnia

•• Rozmowa na temat naszej miejscowości.
Albumy, zdjęcia i przewodniki turystyczne przedstawiające nasze miasto.
Dziecko ogląda  albumy ze zdjęciami i przewodniki turystyczne przedstawiające Rudę Śl.
Z pomocą R. poznaje ciekawe i charakterystyczne miejsca w naszej miejscowości.

                        

                              

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE


•• Słuchanie piosenki Tu mieszkam (sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski).
Rozmowa na temat tekstu piosenki.
Nagranie piosenki Tu mieszkam jest możliwe do odsłuchania po zalogowaniu się na stronę 
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki , w zakładce : Odszukaj piosenkę dedykowaną 
do: wybieramy pozycję 1 ( Olek i Ada/ Nowe Przygody Olka i Ady), a następnie w zakładce : 
Wybierz poziom: zaznaczany ( Nowe przygody- Poziom A+) Piosenka  znajduje się na CD1, nr 32.
 
R. zadaje dziecku pytania:
−− Co oznacza słowo: ojczyzna?
−− O czym jest ta piosenka?
−− Jakie ciekawe miejsca znajdują się w naszej miejscowości?

•• Zabawa bieżna Mój domek.
Bębenek, kolorowe szarfy.
Dziecko układa szarfy (domki) w wybranym przez siebie miejscu na podłodze. Spaceruje
pomiędzy szarfami w rytmie wygrywanym przez R. na bębenku. Podczas przerwy w grze
wraca do wybranego domku i siada w środku szarfy.

Poznajemy naszą miejscowość – wirtualna wycieczka.

Ponieważ nie możemy zorganizować wycieczki, podczas której poznałybyście w bezpośrednim 
kontakcie ciekawe i charakterystyczne miejsca w naszej miejscowości, więc zapraszamy was na 
wycieczkę wirtualną. Ciekawa jestem, czy rozpoznacie, niektóre miejsca, pokazane w filmie.
Ruda Śląska Wita https://www.youtube.com/watch?v=dDpmblNtwaw  

•• Zabawa Prawda – nieprawda. Porządkowanie informacji na temat swojej miejscowości.
Dla  dziecka dwa kartoniki z minami – wesołą i smutną.
R. wypowiada zdania dotyczące Rudy Śl. Po usłyszeniu prawdziwej informacji dziecko podnosi 
obrazek przedstawiający wesołą minę, przy nieprawdziwej – smutną. Przykłady:
−− Moja miejscowość to duże miasto.
−− W mojej miejscowości jeżdżą autobusy.

•• Przedstawienie legendy związanej z miejscowością lub regionem zamieszkania dzieci.

Posłuchajcie legendy  Skarbnik - Duch Kopalni  https://www.youtube.com/watch?v=liC_rozWRSo

                                                   

Po jej wysłuchaniu narysujcie ilustrację do wybranego fragmentu legendy.

https://www.youtube.com/watch?v=liC_rozWRSo
https://www.youtube.com/watch?v=dDpmblNtwaw%20%20
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki

