
Kochane dziecioki - piknie pracujecie, malujecie. Zdjyncia cudne
wysyłocie:)

Serdecznie wos pozdrowiomy - kusiki przesyłomy

Piknie sie kłaniomy i Wos witomy

W tym tydniu o Polsce, Śląsku i naszej gwarze pogodomy!

TEMAT TYGODNIA:
POLSKA - MÓJ DOM

PROPOZYCJE ZABAW, ZADAŃ

PONIEDZIAŁEK

Mój dom
1. Gimnastyka z Rodzicami
Dzisiaj Wy, Drogie Dzieci zaproście Waszych Rodziców i przygotujcie dla nich 3
minutową rozgrzewkę! Stroje sportowe ubrane? To zaczynamy…

2.Słuchanie wiersza A. Rumińskiej „ Mój dom” - zachęcamy do nauki wiersza,
można również pobawić się z dzieckiem w kończenie zdań :)

Ślimak ma swój domek, chodź taki malutki,
piesek się może schować do swej psiej budki.

Ptaszki mają gniazda, liski mają norę,
kurki mają kurnik, a krówki - oborę.



My też mamy swoje domy, małe albo duże,
a przed domem ogródek i podwórze.

Bawimy się na podwórku wesoło i miło,
Żeby potem w domu pięknie nam się śniło.

- Rozmowa na temat wiersza:
 dzieci młodsze: „O jakich domach jest mowa w wierszu? Kto w nich

mieszka?”



3.Zapoznanie z przysłowiami. Omówienie przez dzieci wspólnie z rodzicami co
one oznaczają. Przy okazji można policzyć wyrazy w zdaniach:) – dzieci starsze.

Wolność Tomku w swoim domku.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Gdy jesteś w cudzym domu, nie zawadzajże nikomu.

4.Jak powstaje dom…
https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI - dzieci młodsze
https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A – Jedynkowe Przedszkole -
Mój dom, czyli jestem architektem - dzieci starsze

5.„ Nasz dom”.
Zanim przystąpimy do ćwiczenia - rozgrzewka rączek:

„Moje dłonie”
Mogę dłonie w piąstki ścisnąć (zaciskanie dłoni w pięści),
Mogę nimi podnieść wszystko (naśladuje ruch podnoszenia czegoś),
Mogę je pod brodę złożyć (kładą jedną dłoń na drugą i układają pod brodę),
Mogę nimi czapkę włożyć (naśladują ruch zakładania czapki),
Mogę zrobić kołowrotek (w jedną stronę i z powrotem obracają dłoń wokół drugiej),
Mogę zagrać na fujarce (naśladują grę na fujarce),
i policzyć swoje palce:
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć (pokazują kolejno palce jednej ręki),
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć (pokazują kolejno palce drugiej ręki).

https://www.youtube.com/watch?v=hIlx6P-sppY - dzieci młodsze.
Narysujcie swój domek z pomocą Lulusia :)

Starszacy - narysujcie swój dom, albo wasz wymarzony dom, w którym
chcielibyście kiedyś zamieszkać:)

https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI
https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A
https://www.youtube.com/watch?v=hIlx6P-sppY


WTOREK

Nasza
miejscowość

1. Zaczynamy od rozgrzewki.
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Zabawa „Dokończ zdanie”.

Miejscowość, w której mieszkam, to.........
Mieszkam w......, przy ulicy................
Lubię swoją miejscowość, bo..............
Moje przedszkole znajduje się w.........., przy ulicy...........

3. Zapraszamy na wirtualny spacer po Łaziskach.
http://www.wirtualnyspacer.laziska.pl/

Rozmowa na temat charakterystycznych miejsc w naszej miejscowości.
Drodzy Rodzice, być może w Waszych zbiorach znajdziecie fotografie, widokówki
Łazisk Górnych?

ŚRODA
Polska nasza
ojczyzna

1.Zagadka:

To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna
To nasze państwo, każdy to przyzna.

Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa,
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska)

2.Słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest Polska?” – analiza
treści wiersza.

– Co to jest Polska? –
spytał Jaś w przedszkolu.

Polska – to wieś
i las,

i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,

gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.

A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
http://www.wirtualnyspacer.laziska.pl/


3.Rozmowa na temat symboli narodowych w oparciu o film edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

4. Rozwiązywanie zagadek:

Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło)

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień.(flaga)

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)

5. „Bystre oczko” - znajdź flagę Polski - załącznik 1.

6. Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” - zwrócenie uwagi na postawę oraz
powagę podczas wysłuchiwania, śpiewania hymnu. Rozmowy: w jakich sytuacjach
jest on: grany, śpiewany.
https://www.youtube.com/watch?v=xiZrt_NqpLI

CZWARTEK

Nasza stolica

1. Gimnastyka z pluszakami

 Stoimy w rozkroku i przekładamy maskotkę wokół nóg lub w ósemkę między
nogami (powtarzamy kilka razy).

 Siadamy w siadzie rozkrocznym na podłodze. Maskotkę kładziemy na stopie,
podnosimy ją wysoko do góry i kładziemy na stopie, podnosimy ją wysoko do
góry i kładziemy maskotkę na drugiej stopie (powtarzamy kilka razy).

 Siedzimy na podłodze z wyprostowanymi nogami i trzymamy maskotkę
stopami. Stopy podnosimy i opuszczamy i opuszczamy na podłogę
(powtarzamy kilka razy).

 Leżymy na plecach. Turlamy zabawkę po całym ciele.
 Maskotki sadzamy na ziemi na wysokości łydek. Podnosimy obie nogi,

przenosimy je nad maskotką. Ruch powtarzamy w drugą stronę. Podczas
wykonywania tego ćwiczenia nie wolno podpierać się rękami, (powtarzamy
kilka razy).

 Wstajemy. Podrzucamy maskotkę kilka razy wysoko do góry i łapiemy,
(powtarzamy kilka razy).

 Rzucamy maskotki do siebie nawzajem (do mamy, taty, siostry lub brata, babci
lub dziadka....)

 Rozkładamy koc lub dużą chustę. Układamy maskotki na chuście. Wspólnie z
drugą osobą łapiemy na rogi koca/ chusty i kołyszemy maskotki.

 Przenosimy maskotki na wyznaczone miejsce

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://www.youtube.com/watch?v=xiZrt_NqpLI


1.Rozwiązujemy zagadkę:

Herbem tego miasta, jest piękna syrenka
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,

I stolicą państwa polskiego mianowano.
Przez nie rzeka Wisła przepływa,

Zatem jak stolica Polski się nazywa? ( Warszawa)

2.Słuchamy legendy o Warsie i Sawie:
https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs - dzieci młodsze

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc - dzieci starsze

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły?
- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars?
- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy?
- Jakie miasto założyli Wars i Sawa?
- Jaki herb ma Warszawa ?

3.Zabawa dydaktyczna - dokończ zdanie:
Moją ojczyzną jest…
Nasze godło narodowe to…
Flaga polska jest…
Stolicą Polski jest…

PIĄTEK

Śląsko godka

1. Poznajemy Karlika i Karolinkę. Zadanie dla Rodzica: Przeczytajcie wstęp
do zajęć w gwarze śląskiej.

„Witejcie dzieci. Jo je szwarno dziołcha. Nazywom się Karolinka. Mieszkom, tu na
Ślunsku. Jo bardzo lubia się stroić i przeto oblykom taki paradny stroj. Mom kiecka,
fajno bluzka i zapaska. A na karku wiyszom kieta, a na głowa daja galanda A jo je
gryfny synek Karlik. Tyż mieszkom na Slunsku. Jak nie musza robić na grubie, to
zakładom też taki paradny stroj. Oblykom tako fajno koszula, zakładom galoty
jelenioki i bruclik. Na karku zawionzuja jedbowka, a na gowa zakładom mycka -
maciejówka..

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc


Po prezentacji strojów, rodzic tłumaczy dziecku, że Karlik i Karolinka mówili w
gwarze śląskiej, czyli w odmiennej formie języka polskiego, charakterystycznej dla
naszego regionu, Śląska.

Wyjaśnia także dzieciom, niezrozumiałe słowa i zwroty.

Szwarno dziołcha – ładna dziewczyna
Gryfny synek – ładny chłopiec
Oblykać- ubierać
Paradny - odświętny
Kiecka- spódnica
Wierzcheń - gorset
Kieta - łańcuszek, korale
Galanda- wianek ze sztucznych kwiatów
Gruba- kopalnia
Galoty, jelenioki - spodnie
Bruclik- kamizelka
Mycka, maciejówka- czapka

2. „Kopciuszek po śląsku” - kochane dzieci w załączniku przesyłamy naszą bajkę,
którą mieliśmy przedstawić na „Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej”. Mamy
nadzieję, że będzie nam dane kiedyś zaprezentować ten występ:) Jak na razie
zachęcamy do przeczytania wspólnie z rodzicami. Pamiętacie? Próby w przedszkolu
sprawiały wam dużo śmiechu i radości :) Załącznik nr 2.

3. Zachęcomy do przygotowania w niedzielę wspólnego „śląskiego łobiodu” -
pozwólcie dzieciom wyrobić ciasto na kluski i wspólnie kulać:)

Poniżej pora wierszyków w naszyj piknyj ślaskij godce!!! załącznik 3.
( Można przeczytać do porównania: wersje pierwotną - następnie po śląsku :)

Warte polecenia:
https://polalech.pl/bytomski.htm

https://polalech.pl/bytomski.htm


DODATKOWE 4 latki:Wykonajcie w domu, dowolną techniką FLAGĘ POLSKI.

5,6 latki - zabawa matematyczna „ Jak daleko stąd?”

Zabawa rozwija umiejętności matematyczne, pojęcie odległości i miary

Zabawa polega na mierzeniu odległości przy pomocy różnych miar związanych z
częściami ludzkiego ciała, tak jak kiedyś, gdy nie mierzyło się niczego w metrach i
centymetrach, tylko w : łokciach, stopach i krokach:). Należy wspólnie zmierzyć
długość różnymi miarami.

Można np. sprawdzić:
- Jak długie są meble?.
- stopami można wymierzyć mieszkanie
- krokami odległość np. od domu do drzewa, płotu itp.

Ciekawym urozmaiceniem może być równoczesne mierzenie tych samych
odległości przez różnej wielkości osoby.

ZAŁĄCZNIK 1



ZAŁĄCZNIK 2

„Kopciuszek po śląsku”

Zapraszomy na przedstawienie kiere się za chwila zacznie na tyj Łaziskij arenie.

 Downo, downo temu... za górami, za lasami... w starym familoku mieszkoł
Kopciuszek, ojciec, macocha z dwiema cerami. Kieregoś dnia macocha pojechała
z cerami do miasta pokupować klajdy na bal.

 Na tym balu książę mioł se w babach pomaszkecić i wybrać se jedna za żona.

A Kopciuszek w tym czasie musioł łoddzielić wągiel od mułu.
Kopciuszek tyż bardzo chcioł jechać na bal, ale nie mógł, bo musioł uwarzyć żur do
ojca.

 A do tego był tak umazany od mułu, ale tak umazany, że macocha kozała mu
siedzieć w doma. I Kopciuszek fest ryczoł, siodł na ryczce i ryczoł.

 KOPCIUSZEK: jak jo je nieszczyńsliwo, żodyn mnie nie chce!

 Tak ryczoł, że zrobiła się tako kałuża i z tej kałuży wylozł Skarbek i pedzioł:

 SKARBEK - "Nie rycz, pojedziesz."
Skarbek zmienił się w woźnica i pojechoł z Kopciuszkiem na bal.

 Jak Kopciuszek zajechoł na bal, i normalnie jak tom wlozł, to wszystkich szlak
trefił, a macocha cało spuchła.

 MACOCHA: Kto to widzioł, żeby tako pikno frela na bal przyprowadzić. Moich
niegryfnych cerów nikt nie bydzie chcioł. Niedobrze, oj niedobrze! Bydzie kwas.

 Na drugi dzień książę wzioł szczewik, kiery stracił Kopciuszek.

Siodł na moplika i jechoł przez cały Śląsk.
Jechoł, jechoł... dojechoł do chałpy macochy.
Zaczoł przymierzać tyn szczewik na każdo szłapa.

 KSIĄŻE: Poćcie dziołchy, bo cza wom szczewiki napasować.

 .Już tak mioł wyłazić, dziwoł się a tam w koncie normalnie umazany Kopciuszek.
I tak niechętnie trocha go zawołoł:

 KSIĄŻE: "E, podstow ino szłapa!".

 .A Kopciuszek się trocha tak onaczył, pado:
"Ja, a kaj jo tam pójda...".
I wtedy oczy mu się otwarły. Poznoł ją po akcyncie.



Na koniec tyj bajki mogymy wom pedzieć, że lepiej żyć w szczyńściu i biedzie. Niż
mieć pijondze i słodkości a ni mieć w życiu miłości !!!!!

ZAŁĄCZNIK 3

ABECADŁO

Abecadło roz z bifyja,

Sleciało na łeb, na szyja,

Bestóż sie fest potrzaskało

i sie cołkiem pofyrtało.

A - ledwo stoi i sapie,

Ą - mo bolok na prawyj szłapie

B - sie coś z basami stało

C - blank sie wnerwiyło

bo Ć - kryski zazdrościyło

że sie aż D - fest dziywiyło

E i Ę - dolne łone wyleciały

i choćby F - wyglondały

G - juz niy chce byc tak gupie

a H - ważne jak magi w zupie

I - sie fet powykrziwiało

i sie blank na J - podało

K - mo prawo szłapa krziwo

L - sie do Ł - niy łodzywo

M - je choby klopsztanga złomano



N i Ń - robiom na grubie na noc

O - sie koloczym nafutrowało

a Ó - coś na łeb sleciało

P - na jedna szłapa kuśtyko

i bestóż R - łazi z krykom

S i Ś - z rajmatykom dwa boroki

wygły sie choby hoki

T - hut mo za fest srogi

U - je jak pusty garniec ubogich

W - jak colsztok się zgiyło

a z Y - by sie chyntnie sznojder zrobiyło

zaś Z,Ż i Ź - som złe skuli tego

że niy moga stoć za pierwszego

PAN HILARY

Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere

Bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele.

Szuko w galotach, szaket obmacuje,

Obalo szczewiki, psińco znajduje.

Bajzel w szranku i w byfyju

Tera leci do antryju.

"kurde" - ryczy -"kurde bele!

Ktoś mi rombnoł moje brele!"

Wywraco leżanka i pod niom filuje,

Borok sie wnerwio, gnatów już nie czuje.

Szturcho w kachloku, kopie w kredynsie,



Glaca spocona, cały sie czynsie.

Pierońskie brele na amyn kajś wcisnyło

Za oknym już downo blank sie sciymniło

Do żadła łoroz zaglondo Hilary

Aż mu po puklu przefurgły ciary.

Spoziyro na kichol, po łepie sie klupnoł,

Bo znodły sie brele - te, co tak ich szukoł.

Czy to niy jest gańba? -Powiydzcie sami,

Mieć brele na nosie a szukać pod ryczkami?

Lokomotywa po śląsku - https://www.youtube.com/watch?v=heQjZttTlOY

Leń po śląsku - https://www.youtube.com/watch?v=MInoW0_d0-I

PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH (dla chętnych dzieci)

„Makieta mojego podwórka/ ulicy/ osiedla”

Potrzebne materiały: kartony, pudła, butelki plastikowe, rolki po papierze itp., taśma
klejąca, farby

W innej wersji (gdy nie mamy kartonów) malujemy makietę np. na starym
prześcieradle. Zaznaczamy ulice, skrzyżowania. Gdy makieta wyschnie dziecko może
bawić się na niej samochodami, lalkami, ludzikami itp.

https://www.youtube.com/watch?v=heQjZttTlOY
https://www.youtube.com/watch?v=MInoW0_d0-I


„Stempelkowe kontury Polski”

Potrzebne materiały: blok techniczny kolorowy, farby, ołówek z gumką, patyczki do
uszu, wydrukowane kontury polski w 2 rozmiarach, nożyczki, klej lub taśma
dwustronna

Wydrukowane kontury Polski należy wyciąć i lekko dokleić do kartki z bloku
technicznego. Za pomocą ołówka z gumką zamoczonego w farbie należy
wykropkować go dokładnie. Używamy oczywiście farb w kolorach białym
i czerwonym.



„Sensoryczna flaga Polski”

Potrzebne rzeczy: ryż, butelka lub słoik, czerwony barwnik spożywczy, bibuła ( do
zafarbowania), łyżeczka, lejek

Przed wsypywaniem do butelki pozwólmy dzieciom pobawić się ryżem w dowolny
sposób: przesypywanie, układanie, umieszczenie w ryżu np. guzików - wyciąganie
ich.

„ Godło Polski”

Potrzebne: czerwona kartka, w zależności od wyboru: białą farba, waciki
kosmetyczne, biała serwetka, biała kartka, mazaki :)

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY :)


	„Kopciuszek po śląsku”

