
 Tematyka tygodnia - " Moja miejscowość, mój region"

Dzień 5 ( 08.05. piątek)

Temat dnia: "Od gór do morza".

Przebieg dnia

•• Poznawanie wytworów sztuki ludowej swojego regionu.
Albumy ze sztuką ludową, przewodniki, mapy, książki, pamiątki, wytwory sztuki ludowej,
strój regionalny (lub zdjęcie stroju).
R. wspólnie z dzieckiem przegląda albumy ze sztuką ludową, przewodniki, mapy, książki oraz
pamiątki regionalne. Omawia wygląd stroju regionalnego (lub pokazuje zdjęcie stroju): wskazuje 
poszczególne elementy stroju, zwraca uwagę dziecka na kolorystykę, wzory i rodzaj tkaniny. 
Zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi.

                                                         

Ciekawe miejsca w Polsce – zabawa dydaktyczna.
••Skojarzenia.
Obrazki przedstawiające smoka, piernik i muszelkę lub okazy naturalne.
R. podaje dziecku obrazek przedstawiający smoka, później piernik, muszelkę. Następnie pyta 
dziecko, z jakimi miejscami mu się one kojarzą. Dziecko wypowiada się.

                                    



•• Karta pracy, cz. 3, nr 43.
Dziecko:
−− ogląda zdjęcia,
−− odczytuje podpisy z R. (R. czyta wyrazy, a dziecko mówi nazwy zdjęć),
−− mówi, które z tych miejsc chciałoby odwiedzić,
−− rysuje budynki po śladach.
                                                       
•• Wyjazd nad morze.
Odtwarzacz CD, nagrania różnych odgłosów (morza, wsi, gór, miasta, lasu), mapa Polski,
obrazek przedstawiający latarnię, napis latarnia.
Szum morza  https://www.youtube.com/watch?v=rBlTrPp16jk
R. zaprasza dziecko w podróż. Odtwarza odgłos morza. Pyta dziecko, czy wie, gdzie dojechało.
Następnie prowadzi dziecko do miejsca, gdzie umieścił obrazek przedstawiający latarnię morską.
R. wskazuje polskie morze na mapie Polski, przyczepia w tym miejscu napis latarnia.
Dziecko czyta z R. wyraz latarnia, dzieli jego nazwę rytmicznie (na sylaby). R. pyta dziecko,
czy widziało latarnię i co wie na jej temat. R. przekazuje kilka ciekawostek na temat latarni 
morskiej.
                                    

•• Zabawa Wzory z muszelek.
Małe muszle.
R. pyta dziecko, co można znaleźć nad morzem na plaży. Informuje je, że nad morzem jedną
z popularnych zabaw dzieci jest zbieranie muszelek i układanie z nich wzorów. Wysypuje
muszelki na dywan. Dziecko zbiera muszelki, a następnie układa z nich dowolne wzory.
Jeśli R. nie ma muszelek, może posłużyć się elementami wyciętymi z papieru i poprosić
dziecko, żeby wyobraziło sobie, że to muszelki.

•• W gospodarstwie agroturystycznym.
Odtwarzacz CD, nagranie różnych odgłosów (morza, wsi, gór, miasta, lasu), zdjęcie 
przedstawiające gospodarstwo agroturystyczne.
Odgłosy wsi https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 
R. odtwarza nagranie (odgłosy wsi). Pyta dziecko, czy wie, gdzie tym razem się znalazło.
Następnie pokazuje zdjęcie przedstawiające gospodarstwo agroturystyczne. Pyta dziecko, co wie
na jego temat. R. uzupełnia wiedzę dziecka .

https://www.youtube.com/watch?v=rBlTrPp16jk
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


                            

                 
•• Na wycieczkę w góry.
Odtwarzacz CD, nagrania różnych odgłosów (morza, wsi, gór, miasta, lasu), obrazek 
przedstawiający góry.
Odgłosy gór https://www.youtube.com/watch?v=M17nNLpT6_4
R. zaprasza dziecko do zajęcia miejsca przy obrazku przedstawiającym góry. Nawiązuje do
wtorkowego opowiad ania. Prosi dziecko o przypomnienie, co wie na temat gór. R. uściśla 
wiadomości. 
                                 

•• Z wizytą w mieście.
Odtwarzacz CD, nagranie różnych odgłosów (morza, wsi, gór, miasta, lasu), mapa Polski,
obrazki przedstawiające Kraków i Warszawę z widocznymi zamkami, dwa napisy zamek, obrazek 
przedstawiający Toruń, napis piernik.
Odgłosy miasta https://www.youtube.com/watch?v=toOmbJOS5v0
R. zaprasza dziecko do obejrzenia obrazków przedstawiających Kraków i Warszawę.
Rozmawia na temat tych miast, zwraca uwagę na zamki – Wawel w Krakowie i Zamek
Królewski w Warszawie. Przyczepia na mapie Polski, w odpowiednich miejscach, napisy
zamek. Dziecko czyta z R. wyraz zamek, dzieli nazwę rytmicznie (na sylaby). R. opowiada
dziecku ciekawostki, np. na temat Wawelu, wspomina o legendzie związanej ze smokiem
wawelskim. Pokazuje dziecku obrazek smoka wawelskiego.
Następnie R. wskazuje Toruń na mapie Polski, przyczepia w tym miejscu napis piernik. Dziecko 
czyta z R. wyraz piernik, dzieli nazwę rytmicznie (na sylaby). R. przekazuje ciekawostki na temat 
tego, z czego słynie Toruń (fabryki piernika).

                       

https://www.youtube.com/watch?v=toOmbJOS5v0
https://www.youtube.com/watch?v=M17nNLpT6_4


•• Relaks w lesie.
Odtwarzacz CD, nagranie różnych odgłosów (morza, wsi, gór, miasta, lasu).
Odgłosy lasu: https://www.youtube.com/watch?v=cXDrSQJfMqo
Odgłosy natury: https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
R. zaprasza dziecko do zajęcia wygodnej pozycji na dywanie. Włącza nagranie odgłosów lasu.
Dziecko wypoczywa.

•• Zabawa ruchowa Od gór do morza.
Mapa Polski.
R. zaprasza dziecko na wycieczkę. Wskazuje na mapie Polski:
– góry – dziecko naśladuje wspinanie się po górach,
– miasto – dziecko spaceruje i rozgląda się,
– morze – dziecko kładzie się na dywanie i naśladuje pływanie.

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=cXDrSQJfMqo

