
Tematyka kompleksowa: Mieszkam w Polsce. 

 

Poniedziałek  27.04.2020  

Cele:  

-kształtowanie uważnego słuchania, 

-poznanie pojęcia stolica, 

-utrwalenie legendy o Warszawie „Wars i Sawa”, 

-rozwijanie motoryki małej. 

 

1.Podróż pociągiem do Warszawy.  Zabawa ruchowa ze śpiewem z wykorzystaniem 

piosenki: „Jedzie pociąg z daleka”.  

https://www.youtube.com/watch?v=vlQJBSuX0rE 

 

- Zagadka: Czy wiesz, jakie miasto jest stolicą Polski? Rodzic wskazuje mapę Polski, 

oraz miejscowość: Warszawę. Dziecko dzieli nazwę stolicy na sylaby, określa jaką 

głoskę słyszy na początku, i na końcu wyrazu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlQJBSuX0rE


2. Posłuchacie i obejrzycie film o Warsie i Sawie: 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

Odpowiedz na pytania: 

1.Jak miał na imię rybak i gdzie mieszkał? 

2.Co usłyszał rybak zarzucając sieci? 

3.Co się wydarzyło gdy rybak wypłynął łodzią? 

4.Co zobaczył rybak na środku rzeki? 

5.Jak miała na imię Syrena? 

6.Co podała syrena rybakowi? 

7.Jak skończyła się legenda? 

 

3. Teraz zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu o Warszawie. 

Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM 

 

4. Z dostępnych w domu materiałów (bloku technicznego, bloku rysunkowego) 

zróbcie proszę flagę narodową. Miłej pracy.  

Zaprezentujcie swoje flagi na grupie Jagódki. 

          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs
https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM


Wtorek 28.04.2020 

Cele:                                                                                                                                                                         

-utrwalenie symboli narodowych, 

-nabywanie poczucia przynależności narodowej, 

-rozwijanie twórczej postawy. 

 

1.Przypomnijcie sobie wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”. 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swymi. 

— 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. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

Władysław Bełza 

 

2. Czy pamiętacie symbole narodowe? 

Obejrzyjcie krótką prezentację. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


- Odpowiedz na pytania: 

1.Gdzie mieszkamy? 

2.Jakie mamy symbole narodowe? 

3.Jak nazywała się pierwsza stolica Polski i skąd wzięła swoją nazwę? 

4.Jakie barwy ma nasza flaga? 

5.Kiedy obchodzimy Dzień Flagi? 

6.O jakim ostatnim symbolu narodowym jest mowa w filmie? 

 

3. Praca plastyczna. Wyklej kontury mapy naszego kraju dostępnymi materiałami, 

zaznacz stolicę i główne rzeki. 

 

Patrz poniżej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 29.04.2020 

Cele:                                                                                                                                                                         

- poznanie obrazu graficznego liczby 9, 

- doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności, 

- rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej. 

 

1.Rodzic prezentuje cyfrę 9 i przedstawia poprawny sposób pisania.  

 

 

 

 

2. Pisanie  w  piasku. 

Przygotuj: na stoliku tacę (lub inne naczynie) z piaskiem. 

 



Dziecko pracuje na stojąco:  

- pisze cyfrę 9 najpierw w powietrzu, następnie na tacy z piaskiem, 

- powtarza czynność zgodnie z kierunkiem pisania,  

- wyrównuje piasek i robi 5 kresek pionowych, następnie rysuje 4 poziome fale. 

Przelicza ile jest rysunków? Wskazuje: czego jest więcej? 

 

3. Matematyka na wesoło.  Dziecko wykonuje  ruchy  -licząc do 9:                                                                                                             

- tupie (raz jedną, raz drugą nogą)                                                                                                                 

- podskakuje,                                                                                                                                                  

- stoi na jednej nodze. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4. Policz ile jest balonów i pokoloruj wg własnego pomysłu   

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/cyfra- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/cyfra-9/


Czwartek 30.04.2020 

 

Cele:                                                                                                                                                                         

- nauka konstruowania i rozgrywania gier planszowych,  

- kształtowanie odporności emocjonalnej,  

- doskonalenie umiejętności liczenia i dodawania,  

- aktywizowanie myślenia,  

- utrwalanie wiadomości o symbolach narodowych,  

- aktywizowanie do ćwiczeń fizycznych. 

 

1.Konstruowanie gry planszowej. 

- Do gry potrzebujemy: kostkę, pionki (mogą być samodzielnie zrobione np.                    

z plasteliny), karty z zagadkami i zadaniami (patrz poniżej), plansza -samodzielnie 

wykonana przez dziecko.  

- Do wykonania planszy należy przygotować: białą kartkę A3, kredki – zielona, 

czerwona, fioletowa (lub farby), klocek o kształcie kwadratu ( lub innego kształtu)                     

–do obrysowania i tworzenia pól. Wzór planszy  w dodatkowym pliku na stronie 

przedszkola – kolejność pól: 

 

 

 

Dziecko obrysowuje klocek wg wzoru i koloruje lub maluje na odpowiedni kolor.  

 

2.Opis gry z określeniem zasad. 

Grę rozpoczynamy na polu z napisem: START. Każdy po kolei rzuca kostką                           

i przesuwa pionek, o tyle pól ile wyrzucił oczek. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do 

METY.  

 



Są cztery rodzaje pól:   

 1.zielone -pole zwykłe; 

2. czerwone -to pole z zagadkami. Jeśli  poprawnie  rozwiążesz  zagadkę     

przechodzisz o 3 pola do przodu. Gdy odpowiedź nie będzie pełna, cofasz się o 3 

pola; 

3. białe – pole z zadaniami. Jeśli uda się wykonać zadanie przechodzisz o 1 pole do 

przodu. Gdy nie uda się wykonać polecenia , cofasz się o 3  pola; 

4. fioletowe – czekasz jedną kolejkę.  

Po pierwszej rundzie –dziecko wymyśla tytuł gry planszowej:                     

 

POWODZENIA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ZAGADKI: 

 

Pytanie nietrudne –każdy to 

przyzna, jak się nazywa nasza 
Ojczyzna? 

 
 

 

W górach mieszka wielki ptak. To 

jest naszej Polski znak. Zobaczysz 
go kiedyś może, to jest przecież 

biały… 

(orzeł) 

 

 

Dokończ zdanie: Trzy symbole 

narodowe to:…,…,… 

  

(flaga, godło i hymn) 

 
 

Jakie kolory ma flaga Polski? 

Do góry jest kolor… 
Na dole….. 

 
Herbem tego miasta, jest piękna 

syrenka, która miecz i tarczę 
trzyma w swoich rękach. Przez nią 

rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się 

nazywa?  

 
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 

choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem.    

 
(hymn) 

 
 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 
A na niej biel jest i czerwień. 

 
 

(flaga) 

 

To miejsce w którym mieszkamy, to 
nasza ojczyzna 

To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się 

skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? 

 
 (Polska) 

 
Jak nazywa się miejscowość                      

w której mieszkasz? 
 

 
W jakim języku do siebie mówimy                    

i kim jesteśmy? 
 

 

 
Czy wiesz jaki to znak: 

w czerwonym polu biały ptak? 

 

    Co warszawska syrenka trzyma 
w dłoni oprócz tarczy, by bronić 
mieszkańców grodu nad Wisłą 

 
 

(miecz) 
 



ZADANIA 

 

 

Podziel na sylaby słowo: godło –ile 

sylab? Tyle razy podskocz 

 

 

 

Stolica Polski to:……………. 

Jaka głoska jest na końcu wyrazu? 

Wymień 2 rzeczy rozpoczynające 

się na głoskę A  

 

Jedziesz rowerkiem na wiosenny 

spacer. Leżąc na plecach, 

naśladujesz jazdę - „Rowerek”               

 

 
 

Ścinanie wiosennej trawy 
„nożyczkami” (nogami) w 

powietrzu, leżąc na plecach. 
 

 
Pajacyki na stojąco – energiczne 
wymachy rąk i nóg z podskokami. 

Powtórz 6 razy. 

 
Naśladuj „Orła na śniegu”– leżenie 
na podłodze, energiczne wymachy 
rąk i nóg 8x(zwrócenie uwagi na 

dotykanie podłogi całymi plecami). 
 
 

 
Wita się nos z prawym kolanem 4 
razy, następnie z lewym 2 razy. Z 

którym kolanem nos się więcej 
razy przywitał?  

 
Wchodzenie na szczyt. Unoszenie 

na przemian prawej ręki –lewej 
nogi, lewej ręki prawej nogi. 

Naśladowanie wspinania się w 
górach. 

 

 
Wałkowanie ciasta na pierogi. 

Leżenie na plecach, ręce prosto 
wyciągnięte nad głową, nogi 

złączone –wyprostowane. Turlanie 
się po podłodze. 

 

 

Spotykasz motylka. Siadasz po 
turecku, ręce na barki. Motyle mają 

piękne proste plecy, wymachują 
skrzydełkami do przodu (robiąc 

koła) 6 razy, do tyłu 2 razy.  
 

 
 

Podziel na sylaby słowo: flaga –ile 

sylab? Tyle zrób przysiadów. 

 

 
 

  
Policz do 9 maszerując w miejscu. 

 
 

 
 


