
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy" Słoneczka" -  

14.05.2020 r. Czwartek  

Proszę przygotować:  

zajęcie 1: 

 karty pracy cz. 4; 

 globus;  

komputer, laptop lub komórka z Internetem;  

zajęcie 2:  

Na pizzę:Ser żółty starty na wiórki, szynka, sos pomidorowy lub ketchup, upieczone lub 

kupione spody do pizzy, cukinia, zielona pietruszka, pokrojone pomidory.( lub inne dostępne/ 

ulubione przez rodzinę).  

Zajęcie 1.  

„Mieszkamy w Europie” – rozmowa o mapie Europy oraz krajach należących do UE. 

- poznanie państw sąsiadujących z Polską oraz należących do UE; stwarzanie okazji 

sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie; zapoznanie z pojęciem Unia Europejska; 

poznanie maskotki UE, flagi i hymnu;  

 

1). Karta pracy, cz. 4, s. 34–35. 

Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. (Szarym 

kolorem zaznaczone zostały kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. Określanie, 

w którą stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie samodzielnie lub z pomocą 

Rodzica państw UE, do których one należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru. 

Oglądanie obrazków innych flag. 

 

2). Oglądanie globusa; wyjaśnienie czym jest i do czego służy; odczytywanie wspólnie z 

Rodzicem nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują. 

Globus 

• Zabawa z globusem Wędrówka po świecie. 

Wprawianie globusa w ruch, zatrzymywanie go palcem przez dziecko, odczytywanie 

(samodzielnie lub z pomocą rodzica ), w jakie miejsce dziecko dotarło. 

 

3). Oglądanie mapy Europy. Zwrócenie uwagi na jej wielkość i kształt - film dla 

przedszkolaków: 

Wyjaśnienie skrótu UE; zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej. 

Omówienie flagi UE (symbol wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, ma 

12gwiazdek, bo na początku należało do niej 12 państw). Obecnie do UE należy 27 państw.  

https://youtu.be/1Smad9uKJ6w 

 

... i drugi film, w którym poznacie flagę UE, maskotkę UE - Syriusza oraz w tle usłyszycie 

hymn UE - Oda do radości UE ( Ludwiga van Beethovena); 

https://youtu.be/Dxy1Z-8dV8M  

 

4). Poznawanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich. Oglądanie 

charakterystycznych dla nich budowli, symboli, np.: wieża Eiffla – Francja; krzywa Wieża – 

Piza, Koloseum– Włochy; Akropol – Grecja; wiatraki, tulipany – Holandia; zegar Big Ben, 

królowa Elżbieta –Anglia; torreador, corrida – Hiszpania. 

 

Zajęcia 2.  

Wykonanie pizzy. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1Smad9uKJ6w%3Ffbclid%3DIwAR0LTHHhztf5cwmVh189h2AZPZHlthwW2sraSp6E0S3jfAFcAQME2MoHRFo&h=AT2hvaJhkmaM0cLBpBxdI3ba099eyLRsNc8V45xadHBlqgLmmamONO98AGNfcnyxl8G1P-Q74UkBE62o191voyBz7wjL0uxjgGdlcfETPrA3IBsHuOKiIFQ050w1mPwN4QuPYeIlrIkRpp1PNMKCAOJSIVzD1kKqIDo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDxy1Z-8dV8M%3Ffbclid%3DIwAR1XMtuO-oJp7RhvimJdKguZTNxm9hiRFa0k7_5t84k8qRwWM_5QdtlMOIA&h=AT1xPnhaKdhWzSGoERTP8CgGiuqhQJ0dqZD4UvKr75q12PUFhMpJQl_aB7easl4Zy0H3yG6lW0WrRQAK53Au-qL-A3Khqe6Q3IVK8EIn3kXzwujHIPDd47AkdEWrSX5mqrc32n2jbRJlQ0rHUM9pPA


1). Zabawa - Powitanie po włosku: Buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry. Dziecko 

wita się z Rodzicem, podając im prawą dłoń i mówiąc: Buongiorno. 

Rodzic pokazuje Włochy na mapie Europy i odpczytuje kilka ciekawostek: Włochy to 

państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Swoim kształtem przypomina buta. Stolicą 

Włoch jest Rzym na terenie, którego znajduje się państwo kościelne – Watykan, w którym 

mieszka papież. Tradycyjne włoskie potrawy to spaghetti i pizza. Tradycyjny włoski taniec to 

tarantella neapolitańska. Na należącej do Włoch wyspie Sycylii znajduje się wulkan Etna. 

(Zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Włoch - karty pracy str. 35; ) 

Rodzic zainteresowanemu dziecku przedstawia kilka podstawowych zwrotów w języku 

włoskim: 

buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry, 

arrivederci (czyt. ariwederczi) – do widzenia, 

mi chiamo (czyt. mi kjamo) – nazywam się, 

si (czyt. sij) – tak, 

grazie (czyt. gracje) – dziękuję 

 

2). Oglądanie i nazywanie przygotowanych produktów do pizzy: wg wyboru i upodobań 

członków rodziny....Ser żółty starty na wiórki, szynka, sos pomidorowy, upieczone lub 

kupione spody do pizzy, cukinia, zielona pietruszka, pokrojone pomidory. 

( Dziecko dzieli nazwy na sylaby, jeżeli potrafią, dzielą nazwy wybranych produktów na 

głoski.) 

 

3). Wykonanie pizzy: 

Dziecko otrzymuje spód do pizzy. Smaruje go przygotowanym sosem pomidorowym ( lub 

ketchupem), kładzie wybrane przez siebie dodatki. Może ułożyć na innych pizzach składniki 

wybrane przez pozostałych członków rodziny. Piecze rodzic w obecności dziecka.  

Degustacja pizzy może odbyć się na podwieczorek lub kolację. Porządkowanie miejsca pracy 

wraz z dzieckiem. Smacznego ! 

 

Kochane Słoneczka - prosimy o zdjęcia albo komentarze. Mamy nadzieję, że spotkanie w 

przedszkolu dzieci, których Rodzice pracują nastąpi 25 maja. ( Czekamy na decyzję władz ) 

Pozdrawiamy !  

 


