
Dzisiaj ciąg dalszy wędrówki po naszym pięknym kraju.
Poznaliście już nasze symbole narodowe, legendę o Syrence, wiecie jak nazywa się

stolica Polski i jak wygląda jej godło. 

Aby utrwalić wiadomości  zapraszamy do obejrzenia prezentacji o krajobrazach naszej pięknej 
ojczyzny: 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

Rozwiązując zagadki popłyniemy naszą najdłuższą rzeką Wisłą przez całą Polskę.                
Rodzicu- po każdej zagadce pokaż dziecku na mapie gdzie leży każde z tych miast. 

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 
Na pewno odpowie, 
Gdzie jest zamek Wawel? 
No, proszę? W ….. Krakowie.

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? 
To stolica Polski, A zwie się .... Warszawa.

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


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.

Płyńże, miła Wisło, 
Płyń, Wisło szeroka! 
Wtem, słońce zabłysło – 
Przed nami zatoka!
Wisła z sinym morzem 
Zostać zapragnęła 
I o rannej zorzy 
Do morza wpłynęła.
Patrzy na ich przyjaźń 
Neptun i po pańsku 
Informuje Wisłę, 
Że jest wreszcie w …... Gdańsku.

 

Na pewno zdobyliście już dużo wiadomości, dlatego zapraszamy na Quiz - Statkiem po Wiśle. 
Odpowiadając prawidłowo na pytania uda się Wam dopłynąć do Syrenki

https://view.genial.ly/5ea5ea00d407580db91d5d8a/game-polska

https://view.genial.ly/5ea5ea00d407580db91d5d8a/game-polska


Kochane Misie! Zapraszamy do wysłuchania wiersza.
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza.

"Kim jesteś"

Ewa Stadmuller

Czy wiesz, kim jesteś?

- To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

- Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

- orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

Mazurka dźwięki,

no i stolica

- miasto syrenki.

I jeszcze Wisła

co sobie płynie,

raz po wyżynie,

raz po równinie

i mija miasta

prześliczne takie...

Już wiesz, kim jesteś?

Jestem Polakiem.

Źródło: http://krasnalketrzyn.szkolnastrona.pl/art,429,kim-jestes

http://krasnalketrzyn.szkolnastrona.pl/art,429,kim-jestes


Posłuchaj i narysuj. Pokoloruj domki tak, żeby każdy z nich wyglądał inaczej. 

Podziel nazwy obrazków na sylaby. Określ pierwszą i ostatnią głoskę w nazwie każdego
obrazka.

Źródło: https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-17184-Nowe-przygody-Olka-i-Ady-Pieciolatek-
Szesciolatek-Poziom-BB-Karty-pracy-cz-2.html

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-17184-Nowe-przygody-Olka-i-Ady-Pieciolatek-Szesciolatek-Poziom-BB-Karty-pracy-cz-2.html
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-17184-Nowe-przygody-Olka-i-Ady-Pieciolatek-Szesciolatek-Poziom-BB-Karty-pracy-cz-2.html


Pokoloruj okna w domach zgodnie z podaną liczbą.
Pokoloruj dach w pierwszym domku na czerwono, a w trzecim na niebiesko.
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