Program
rogram domowej nauki i zabawy
Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława
4-8 MAJA - WTOREK
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu, przeczytaj dziecku fragment utworu ,,Katechizm
Katechizm polskiego dziecka’’
dziecka
W. Bełzy, a następnie sprawdź zrozumienie tekstu,
tekstu korzystając z propozycji pytań do wiersza
,, Katechizm polskiego dziecka’’
- 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.

Rozmowa na temat wiersza - propozycje pytań:
- O czym rozmawiają osoby w wierszu?
wierszu
- Jak nazywa się nasz kraj?
- Jak nazywa się mieszkańców Polski?
Polski
- Jaki ptak znajduje się w godle Polski?

2. DBAMY O ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY
Zabawa anglojęzyczna
,,Who are you?’’
Rodzicu, przeczytaj dziecku dialog w języku angielskim z przykładowymi odpowiedziami. Następnie
niech dziecko spróbuje dostosować odpowiedzi do siebie. Najpierw rodzic
odzic zadaje pytania dziecku,
a potem dziecko - rodzicom.
- What's your name?
- My name's Piotrek.

(Jak masz na imię?)
(Mam na imię Piotrek.)
Piotrek

- How old are you?
- I'm four.

(Ile masz lat?)
(Mam 4 lata.)

- Where are you from?
- I'm from England.

(Gdzie mieszkasz?)
(Mieszkam w Anglii.)

3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNO-UMYSŁOWY
Zabawa pantomimiczna
,,Pociągiem po Polsce’’
Dziecko ustawia się do pociągu razem z innymi domownikami. Utworzony pociąg przemieszcza się po
pokoju, a dziecko wyobraża sobie i ilustruje ruchami rąk, zmieniający się krajobraz, np.:
Kiedy pociąg przejeżdża nad morzem - Jesteśmy nad morzem. Pływamy i budujemy zamki z piasku.
Gdy pociąg przenosi się w góry - Zakładamy plecaki na wycieczkę w góry. Wspinamy się,
przeskakujemy przez potok.
W podobny sposób można ,,zwiedzić’’ inne miejsca, reagując ruchem na wypowiadane hasła.
Przykładowo przejeżdżając obok jezior - naśladujemy wiosłowanie, jadąc przez las - naśladujemy
zbieranie grzybów, a przez park linowy - pokonujemy przeszkody, stawiając stopę za stopą itd.

