Zajęcia 1. 05.2020
Karolina Jakubowska
Klasa 1
temat zajęć 1,2,3 maja !!!
1-szy Maja Święto Pracy
2-gi Maja Święto flagi
3 maja święto konstytucji
Czy wiesz w którym roku stworzono konstytucje w Polsce ?? - 1791 pierwsza w Europie
druga na świecie po USA !!
Dziś porozmawiamy o Polsce ! uczymy się, mówimy w języku polskim. Sprawdźmy na ile
znamy nasz kraj.
1. A. Bober
Po pierwsze Polska, a w niej Warszawa
Po drugie Kraków, w nim Smocza Jama
Po trzecie Toruń z Kopernikiem i piernikami
Po czwarte Gdańsk z plażą i statkami,
Po piąte góry, i narciarskie stoki
takie są naszego kraju pięknego uroki.
Czy znasz/ wiesz/ potrafisz opowiedzieć o każdym zakątku Polski wymienionym w tym
wierszu ?
- dlaczego Warszawa jest wymieniona pierwsza ? - bo to nasza stolica
- czy wiesz co to jest smocza Jama ?? znasz legendę o Smoku Wawelskim ?
- kim był Kopernik ? czy wiesz co ważnego zrobił / zauważył ?
- gdzie jest Gdańsk ? z czym się kojarzy, z czego słynie ?
- jakie góry są w polsce ?
2. Pociągiem po Polsce
Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka …
^ pierwszy przystanek
są wysokie skaliste, pokryte lasami
poznać je możemy wędrując lasami - Tatry
Stolicą polskich Tatr jest Zakopane. - możemy zrobić tor przeszkód po którym dzieci muszą
bardzo ostrożnie się wspinać. Możemy zrobić kalambury hasłą do pokazania : wspinaczka,
jazda na nartach, łyżwiarstwo, jazda na sankach ( co nam się kojarzy ze śniegiem, górami)
sylabowe szczyty; piszemy ze słuchu mówimy dziecku wyrazy, jego zadaniem jest napisanie
wyrazu / zdania bez błędu. wyrazy z paradygmatów które poznaliśmy do tej pory z
uwzględnieniem ostatniego SZA, SZO,SZE …
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka ……

^ drugi przystanek
To miasto kiedyś stolicą Polski było
w nim ziejące ogniem smoczysko żyło
zabawa rzut do celu, można wykorzystać co mamy w domu, Piłki, kulki, ( mogą być
ziemniaki, kamyczki , zabawki co mamy pod ręką) zadaniem dziecka jest wrzucić/ trafić piłką
do kosza,( pudełka,, narysowanego okręgu czy innego kształtu )
narysuj smoka, może narysujesz legendę o smoku wawelskim ? z czym jeszcze kojarzy Ci
się Kraków ? (można wykorzystać Smoka, oraz owce do nauki matematyki. Ile owiec smok
zjadł ??)
Jedzie pociąg z daleka , na nikogo nie czeka ….
^ trzeci przystanek
herbem tego miasta jest piękna syrenka
która miecz i tarczę trzyma w swoich rękach
od imienia syrenki Sawy i rybaka Warsa je nazwano
i stolicą państwa polskiego mianowano
przez nie rzeka Wisła przepływa
zatem jak stolica Polski się nazywa ?
poćwiczmy paradygmat SA… oraz WA … dzieci mają za zadanie napisać wszystkie wyrazy
jakie znają które zaczynają się na sylabę SA, SO, SE SI itd. oraz z drugiego paradygmatu
WA, WO, WY itd.
Co jest ciekawego w Warszawie ? jak wygląda pomnik syrenki ?
Gdzie obraduje sejm, senat ? prosze pokazać dziecku zabytki, muzea, co Państwu
najbardziej się podoba , uważacie że jest warte uwagi.

Nauka wiersza W. Bełza Katechizm polskiego dziecka : kto ty jesteś ?
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka ….
^ kolejny przystanek
Chętnie wyjeżdżamy nad nie na wakacje
czekają tam na nas wspaniałe atrakcje
Możemy po nim pływać statkami
jego brzegi wypełnione są muszelkami
Gdzie jest nasz przystanek ?? Czy wiesz jak nazywa się polskie morze ??
jakie zwierzęta żyją w morzu ? co można spotkać na brzegu morza ? czy wiesz co to jest
bursztyn ? ( Fasolki - bursztynek kropelka złotych marzeń ).
kalambury hasła związane z morzem, wodą , pływaniem, piaskiem np. budowanie zamku z
piasku, pływanie, ryba, opalanie się …
Jakie kolory ma polska flaga ?
biały - symbolizuje czystość, niewinność,
czerwony - symbolizuje krew
Jakie mamy godło ? dlaczego to jest orzeł a nie mewa ???? ( legenda  orzeł rozpostarł
skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił
tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem
(obecnie Gniezno) od słowa gniazdo)

