
Wtorek 5 maj 2020                                                                                         6-latki

Aktywność językowa: „Droga do przedszkola.” - nauka w wiersza Bożeny Formy. 
Zagadki znad Wisły. 

1. Rodzic czyta  wiersz ( poniżej)  zwracając uwagę na odpowiednią intonację i dykcję.

Codziennie wczesnym rankiem 

zawsze drogą tą samą . 

Do przedszkola maszeruję 

razem z moją mamą. 

Mijam skrzyżowanie 

sklepy, park i szkołę potem kilka domów

i widzę przedszkole. 

Chociaż jestem mały to swój adres znam. 

Do domu potrafię drogę wskazać sam. 



2. Krótka analiza wiersza – czego dowiadujemy się z wiersza?
                                      - dokąd dziecko idzie?
                                       - z kim?
                                       - co widzi po drodze?
3. Ponowne przeczytanie wiersza.
4. Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
5.  Zabawa ruchowa równoważna. Mostek. Dziecko stopa za stopą idzie ostrożnie 
wzdłuż linii brzegowej dywanu. Ręce uniesione w bok. Po przejściu odwraca się i 
idzie z powrotem. 

Zagadki znad Wisły – Przy mapie Polski. Dzieci wodzą palcem  zaznaczając bieg Wisły. 
Szukają miejsca z którego Wisła się zaczyna/wypływa i wodzą, aż do morza. Zwracają 
uwagę na to, że wzdłuż biegu Wisły zaznaczone są miasta. Proszą rodziców o odczytanie 
nazw niektórych miast. Znajdują Włocławek . 

Zagadki znad Wisły Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Zagadka pierwsza

 Popłyniemy Wisłą Razem z rybitwami,

 zobaczymy miasta, 

co leżą przed nami.

 Już zakręca rzeka i czule oplata miasto,

 co pamięta dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, mężnych królów wielu,

 którzy tu rządzili Na polskim Wawelu.

 Każde dziecko teraz n pewno odpowie, 

gdzie jest zamek Wawel? No, proszę? W (Krakowie).



Zagadka druga

 Na brzegu Syrenka, miasta swego broni. 

Tarczą się osłania i miecz trzyma w dłoni.

 Dalej – Stare Miasto – barwne kamieniczki.

 Zbiegają ku Wiśle wąziutkie uliczki.

Zamek, a przed zamkiem na szczycie kolumny 

stoi sam król Zygmunt z miasta swego dumny. 

Więc jakie to miasto, Gdzie wciąż mieszka sława? 

T

To stolica Polski. A zwie się ( WARSZAWA )

Zagadka trzecia

Teraz popłyniemy do miasta pierników,

 sporo się dowiemy tu o Koperniku. 

Kiedy wyruszymy Ulicami miasta,

 pomnik astronoma przed nami wyrasta.

To jego nauka sprawiła, że może 

teraz kosmonauta w  gwiezdne mknąć przestworze. 

Pierniki tu lepsze niż piecze babunia. 

Gdzie dopłynęliśmy? Do miasta (Torunia).



Zagadka czwarta

Płyńże, miła Wisło, płyń, Wisło szeroka!

 Wtem, słońce zabłysło – przed nami zatoka!

Wisła z sinym morzem zostać zapragnęła

 I porannej zorzy do morza wpłynęła.

Patrzy na ich przyjaźń Neptun 

I po pańsku informuje Wisłę,

 Że jest wreszcie w (Gdańsku).



Karta pracy, cz4,str 25. Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości,      
w których mieszkają. Rysowanie po śladzie drogi samochodu  do garażu. 
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