Konspekt zajęcia
Grupa wiekowa dzieci: 5-6-latki
Dział programowy: Wychowanie umysłowe

Temat: Ojczyzna mała i wielka.
Cele ogólne:
•
poznawanie i rozpoznawanie najbliższego środowiska,
•
doskonalenie techniki czytania,
•
kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w aspekcie porządkowym,
•
kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju,
•
prezentacja symboli narodowych: godła, flagi państwowej, hymnu narodowego oraz mapy
Polski;
Cele operacyjne – dziecko:
•
aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat swojej miejscowości,
•
czyta globalnie nazy ulic (5l), czyta w zakresie poznanych liter i nie tylko (6l),
•
zgodnie współdziała z dziećmi podczas zabawy,
•
numeruje kolejno budynki,
•
uczestniczy w rozmowie na temat tożsamości narodowej oraz symboli narodowych i hymnu,
•
słucha uważnie recytacji wierszy,
•
potrafi dokonać analizy wiersza,
•
recytuje wiersz z pamięci,
•
potrafi dopasować ilustrację do wysłuchanego fragmentu wiersza,
•
precyzyjnie i estetycznie wykonuje prace plastyczne;
Metody:
•
żywego słowa,
•
zadań stawianych do wykonania,
•
słowna,
•
oglądowa
Formy:
•
w grupie,
•
w zespole,
•
indywidualna;
Pomoce dydaktyczne:
pocztówki, zdjęcia, ilustracje z widokami Łaz, plansza z ulicami i domami, kartoniki z nazwami
ulic, kartoniki z numerami, płyta CD (muzyka instrumentalna) oraz nagranie hymnu narodowego,
magetyczna mapa fizyczna Polski wraz z symbolami narodowymi (godło, flaga), kartoniki
z nazwami miejscowości, ilustracje do wiersza „Tu wszędzie jest Polska”, karty pracy dla 5-latków
i 6-latków.
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Przebieg zajęcia:
1. Powitanie z piosenką „Zimo uciekaj”.
2. Wspólna recytacja wiersza Ryszarda Przymusa „Polska”
Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach – blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.
3. „Moja miejscowość” - zabawa dydaktyczna.
Dzieci oglądają pocztówki, zdjęcia i ilustracje przedstawiające Łazy, rozpoznają znane
budowle i ulice.
Na przygotwanej planszy odczytują imiona dzieci, dopasowują kartoniki z nazwami ulic
oraz numerują domy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
4. Zabawa integracyjna. Dzieci poruszają się swobodnie po sali (w tle słychać muzykę).
Nauczyciel podaje dowolną liczbę, np.3, a dzieci jak najszybciej łączą się w trzyosobowe
grupy.
5. Prezentacja wiersza Czesława Janczarskiego „Co to jest Polska?”. Recytacja wiersza
w wykonaniu dzieci.
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 nad 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 rodziny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole, i róża w ogrodzie,
i książka na stole
•

Analiza treści wiersza – dzieci kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdanie: „Polska to...”

6. Prezentacja symboli narodowych – rozmowa przy magnetycznej mapie Polski.
•
Godło i flaga Polski – dzieci opisują wygląd.
•
Mapa fizyczna Polski – dzieci wskazują i nazywają morze, rzeki (Wisła i Odra), stolicę
kraju, region w którym mieszkają.
•
Hymn narodowy – rozmowa z dziećmi na temat sytuacji, w jakich słuchamy hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, oraz zasad zachowania się w trakcie jego słuchania. Dzieci
słuchają/śpiewają fragment hymnu narodowego.
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7. Zabawa ruchowa „Wycieczka po Polsce”.
Dzieci losują kartoniki, odczytują nazwę miejscowości i proponują, jakim środkiem
lokomocji tam pojadą. Wszyscy poruszają się po sali, naśladując pojazdy: rowery,
samochody, łódki, samoloty itp.
8. Recytacja wiersza Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie jest Polska” - w wykonaniu dzieci.
Tu, gdzie jest dom i twój, i mój,
tu, gdzie są lasy i rzeki nasze,
tu, gdzie się rodził ojciec i matka,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboża,
gdzie na jeziorze trzcina chwiejna Gdzie wiosną słowik w gęstych krzewach,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła,
tu biały sad, tu czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.
•

Dopasowywanie przez dzieci ilustracji do poszczególnych zwrotek wiersza.

8. Podsumowanie zajęć – indywidualne karty pracy dla 5-latków i 6- latków.
Anna Olszewska
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