
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 30.04.2020r 

Temat dnia: Wiwat, wiwat 3 maja! 

 

1. Proszę o przeczytanie kolejnego listu załączonego w PDF „Czwartkowy 

list”.  

List znajduje się jak w dniu poprzednim w kopercie bądź jest czytany jako 

email. Zamieszczę Państwu tutaj rozkazy z listu, aby lepiej się pracowało  

 

2. Musztra Małego Misia 

 Zestaw ćwiczeń obowiązujących przez cały tydzień 

1.Marsz żołnierza Misia - zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na sygnał np. gwizdka wykonuje 

leżenie na brzuchu, na sygnał np. bębenka leżenie na plecach.  

2. Wojskowa obserwacja terenu - ćwiczenia dużych grup mięśniowych  

Dziecko stoi w rozkroku i wykonuje skręty tułowia. Trzyma rękę przy oczach 

jakby czegoś wypatrywało.  

3. Żołnierz przechodzi przez rzekę - ćwiczenie równoważne 

Dziecko stara się iść po linie (mostku) noga za nogą.  

4. Żołnierski bieg 

Dziecko biegnie na sygnał staje na baczność.  

5. Żołnierski marsz - ćwiczenie uspokajające  

Marsz w rytm muzyki marszowej/relaksacyjnej ćwiczenia oddechowe. 



3. Upamiętniające pochody  

 

Proszę o wytłumaczenie dziecku co to jest konstytucja, w taki sposób aby znało 

ono najważniejsze fakty, żeby wiedziało o istnieniu tak ważnego dla kraju 

dokumentu.    

Święto Konstytucji 3 Maja – jest to nie zwykły dzień, który upamiętnia 

powołanie pierwszej ustawy regulującej ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Polska 

jako drugi kraj w Europie miał swoją konstytucje. Konstytucja jest 

najważniejszym źródłem prawa w Polsce.  

 

Proponuje także pokazać dziecku jak dzień 3 maja świętowany jest w różnych 

miastkach. W linku poniżej znajduje się filmik z pochodu, który zorganizowało 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EqGSAxeOSA  
 

4. Piosenka  Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka młodego patrioty 

 

 
 

Proszę wysłuchać piosenki i nauczyć się jej na pamięć. Jest to piosenka 

obwiązująca w tym tygodniu 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  

 

5. Karty pracy PDF  

 

Proszę o wykonania kart pracy zamieszczonych w PDF  jest to podsumowanie 

wiadomości z mijającego tygodnia. Pokazując dziecku karty zapytaj się co 

widzi, co o tym wie, czy samo potrafi pokolorować odpowiednimi kolorami? 

 

Zadanie specjalne 

 

Misiowy Żołnierzu prześlij nam zdjęcia swojego kącika patriotycznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EqGSAxeOSA
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

