Witamy w świetlicy
Drodzy Rodzice, prosimy o pomoc w odczytaniu poleceń i tekstów, wspieranie dzieci podczas
wykonywania prac plastycznych oraz nadzorowanie zabaw ruchowych.
Mamy nadzieję, że zaproponowane zajęcia uatrakcyjnią czas spędzony w domu.
Posłuchaj legendy

Drodzy Rodzice, prosimy o przeczytanie dzieciom legendy lub odtworzenie jej w Internecie.
M. Strzelecki „O Lechu, Czechu i Rusie – o powstaniu państwa polskiego”
Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w
zgodzie ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia:
Lech, Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki
nastał za ich panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety
wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w
lasach oraz ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i
postanowili naradzić się co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili
poszukać nowych ziem dla swoich rodów.
Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili co postanowili.
Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom.
Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek
i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł w końcu
dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać jakie
niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami, kobietami i

dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział
straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami.
Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić
atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się
przez gęste puszcze, w mrokach których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak
swoich przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej
modlili się do swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie.
Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których
błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci:
– Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz
dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę.
Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w
dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech
lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne.
Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy
Czech do Lecha i tak mówi:
– Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są tu
bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu.
Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po
kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż
pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz
i zaczęli przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory
pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi,
dostrzegł ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił.
– Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. Tu
założymy naszą osadę.
Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo strudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, iż
jest to faktycznie koniec ich podróży. W tym też momencie gdzieś z góry rozległ się głośny
okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega i ujrzeli wielkiego białego orła
lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok zapierał dech w piersiach. Biel
piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. Nikt nie
miał wątpliwości, iż jest to znak na który czekali.
W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich
wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle
czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród
dał swój początek.

„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”:
https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM

Prosimy porozmawiać z dziećmi na temat legendy – przykładowe pytania:






Co to są plemiona Słowian?
Jakie imiona nosili bracia z legendy?
Po co wyruszyli wraz ze swoimi ludami?
Czy długo szukali odpowiedniego miejsca?
Który brat jako pierwszy/drugi znalazł odpowiednie miejsce na dom?






Co ujrzeli Słowianie na niebie w miejscu gdzie się osiedli?
Co to jest gród?
Czym stał się biały orzeł na czerwonym tle?
Jak Lech nazwał miasto, które powstało w miejscu gdzie zobaczył orła i jego gniazdo?
Labirynt
„Pomóż Lechowi odnaleźć drogę do Orła” – dziecko szuka drogi wodząc palcem po
labiryncie.

Źródło: www.przedszkouczek.pl

„Masaż na dobry humor”
Rodzic czyta tekst, dziecko naśladuje słowa gestami:
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz!
Praca plastyczna
„Godło z kółek”
Potrzebne materiały:
- białe kółka – 3 kółka o średnicy 6cm, 16 kółek o średnicy 4cm, 3 kółka o średnicy 3 cm.
- żółte kółka – 6 kółek o średnicy 2 cm.
- czerwona kartka.
Kółka zginamy na pół i przyklejamy według wzoru poniżej:

Wiosenna zabawa sensoryczna

Potrzebujemy:
- woreczek strunowy
- woda
- kwiatki i listki
Do woreczka strunowego wlewamy trochę wody i wrzucamy kwiatki i listki. Zamykamy
szczelnie woreczek. Wodzimy palcami po woreczku, przesuwamy roślinki, obserwujemy
tworzące się obrazy. Miłej zabawy 😊

Rozgrzej swoje ciało
1. Tańczące wstążki - rodzic wręcza dziecku biało- czerwone wstążki ( bibuła) i
zachęca do poruszania nimi w rytmie piosenki.
2. Defilada- dziecko siedzi na dywanie. Na hasło: defilada maszeruje, na hasło :
koniec pochodu siada znowu na dywanie.

3. Znam tę melodię- dziecko tańczy w rymie tanecznej muzyki. Po usłyszeniu
melodii hymnu narodowego staje na baczność.
Sprawdź swoją wiedzę
Rodzic czyta zagadki a dziecko próbuje je rozwiązać.
• 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).


Ta zagadka nie jest trudna,
Mały podróżniku.
Kiedy myślisz „polskie morze”
mówisz o (Bałtyku).

• Jezior znajdziesz tutaj tysiąc,
istny cud natury!
Zabierz łódkę, jacht lub kajak,
jadąc na...(Mazury).
• Pod Giewontem śpią rycerze,
wieją halne wiatry.
Góral owce swoje pasie,
już wiesz, że to ...(Tatry).

Posłuchaj wiersza
Cz. Janczarski „Barwy ojczyste” .
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
Wykonaj pracę plastyczno- techniczną
Propozycja I: „Flaga z serwetek”

Na kartonie naklejamy patyk od szaszłyka. Zgniatamy i składamy papierowe serwetki.
Naklejamy jedna pod drugą.

Materiały:
•
•
•
•

papierowe serwetki - 2 białe i 2 czerwone
klej
karton
patyk do szaszłyka

Propozycja II: „Flaga z klamerek”

Jedną klamerkę malujemy na biało, drugą na czerwono. Klamerki przypinamy na patyczku od
lodów - białą wyżej, czerwoną niżej.
Materiały:
•
•
•
•

2 drewniane klamerki
patyczek do lodów
biała i czerwona farba
pędzel

Z czego słynie Polska ?
Rodzic układa na dywanie dwie kartki z napisem ŚWIAT, POLSKA. Obok znajdują się
różne fotografie obrazkiem do dołu. Dziecko losuje obrazek, mówi, co się na nim
znajduje i jeśli jest na nim przedstawiony obiekt charakterystyczny dla Polski, wówczas
umieszcza go na odpowiednim kartoniku.
Zabawa ruchowa – „Rozgrzej swoje ciało”
- Dziecko unosi wyprostowane ręce nad głowę, następnie opuszcza po bokach, nie
uginając rąk w łokciach - Tak Polska jest wspaniała.
- Dziecko trzyma ręce nad głową, następnie wykonuje skłon do przodu - Polce w pas
kłaniamy się !
- Dzieci robią kilka „pajacyków” - Polka fika pajacyka!

Posłuchaj piosenki

„Płynie Wisła, płynie” – improwizacja ruchowa do piosenki – dzieci próbują śpiewać i
poruszają się w rytmie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY – piosenka „Płynie Wisła, płynie”

Zabawa ruchowa „Godło, flaga, hymn”
Rodzice pokazują dzieciom kartoniki z poszczególnymi symbolami narodowymi i włączają
nagranie hymnu.
1. Na widok godła dzieci machają po bokach rękoma naśladując lot orła,
2. Na widok flagi - poruszają na boki wysoko uniesionymi rękami naśladując
powiewającą na wietrze flagę,
3. Gdy usłyszą hymn – stają na baczność.

Zabawa sensoryczna – przesypywanie ryżu
Bawimy się biało-czerwonymi barwami. Wykonamy ozdobne buteleczki z kolorowym ryżem,
w barwach polskiej flagi narodowej.
Potrzebne będą:


ryż



mała butelka



czerwony barwnik spożywczy lub czerwona bibuła



łyżeczka



lejek
Odrobinę barwnika rozpuszczamy w wodzie i dodajemy kilka kropel spirytusu, po to aby ryż
nie brudził rączek podczas zabawy. Do tak przygotowanego barwnika wsypujemy ryż i
czekamy około 30 minut, aż nabierze pięknych kolorów. Na koniec trzeba ryż bardzo dobrze
wysuszyć, najlepiej całą noc.
Do buteleczki najpierw wsypujemy czerwony ryż, następnie biały.

Tor przeszkód
Drodzy Rodzice, prosimy o pomoc w przygotowaniu domowego toru przeszkód. Dzieci mogą
przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, przetaczać się po
miękki kocu, przenosić butelki lub kulki z papieru z miejsca na miejsce, trafiać do celu itp.
Przykładowy tor przeszkód poniżej.

Eksperyment

Zabawa ruchowa
„Chodzenie pod dyktando” - dzieci wykonują polecenia rodzica np.:








Zrób trzy kroki w przód,
obróć się w lewo,
kucnij,
wstań,
zrób trzy kroki w prawo,
podskocz,
zrób dwa kroki w tył itp.

Sałatka owocowa

Pyszna, kolorowa i zdrowa sałatka owocowa.
Składniki








2 średnie banany - 300 g
2 garście malin - 130 g
2 garście borówek - 130 g
garść jasnych winogron - 100 g
2 łyżki płynnego miodu
sok z połówki cytryny
kilka listków mięty

Wykonanie:
Owoce umyj.
Banany obierz ze skórki i pokrój w plastry.
Owoce włóż do salaterki, wymieszaj i polej miodem wymieszanym z sokiem z cytryny.
Sałatkę udekoruj listkami mięty.
Smacznego!

