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Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 4.05. do 8.05.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac, postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?) 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które zadania 

chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną rozłóżcie sobie na kilka 

dni. 

Platforma squla.pl: Proszę, aby dziecko spędziło nie dłużej niż 20 minut dziennie przy komputerze. W 

tym tygodniu dzieci wchodzą w trzy kategorie: 

 Klasa Przedszkole -> zakładki: „Świat” -> „Świat wokół mnie” -> „Polska moja ojczyzna” 

(Trzy zakładki z ćwiczeniami z różnymi stopniami trudności) 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Świat” -> „Polska” -> „Mieszkam w Europie” 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Literki” -> „Sylaby i wyrazy” 

 

Moja ojczyzna 

Dzień I 

1. Jak nazywa się miesiąc, który się kończy? 

Jak nazywa się miesiąc, kolejny? 

Gałązki jakiego kwitnącego krzewu nam przynosi? 

Co jeszcze dzieje się w przyrodzie? 

 

 

2. Zabawa „Dokończ” – Rodzic mówi początek zdania, a dziecko je kończy. 

 

Miejscowość w której mieszkam to…….. 

Mieszkam w …………. 

Lubię swoją miejscowość, bo ………. 

Moje przedszkole znajduje się w ………. 

 

 

3. Opowieść ruchowa „Skok przez Polskę” - Dziecko wykonuje czynności zgodnie z 

treścią. 

Jesteśmy na Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią. (dziecko naśladuje odgłosy, 

szu, szu, szu). Przed wskoczeniem do wody musimy się rozebrać do stroju 

kąpielowego (naśladuje rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. Zrób kilka 

mailto:ppplatus@gmail.com
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pajacyków oraz skłonów. A teraz siuuup (powtarza) do wody. Oj, trochę zimno brrr 

(powtarza i pokazuje jak mu zimno). Spróbujemy zanurkować – bul, bul, bul 

(powtarza i naśladuje nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy (dziecko 

naśladuje te czynności) i wykonujemy długi skok obunóż do Warszawy, gdzie 

weźmiemy udział w maratonie, to aż trzy okrążenia (dziecko może obiec stół). 

Chwila odpoczynku na wypicie wody (naśladuje bądź może się napić) i wykonujemy 

kolejny długi skok w góry. Wspinamy się na najwyższy szczyt. Rysy, nie jest to 

łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (naśladuje). Ale już niedługo dotrzemy na 

miejsce. Jesteśmy! Ale piękne widoki. Zasłużyłaś na odpoczynek (siada i naśladuje 

oglądanie widoków). 

 

4. Jak nazywa się państwo w którym mieszkamy? (Polska) 

 

5. Wiersz „Polska” M.M. Skrobacz – Dziecko słucha wiersza i odpowiada na pytania. 

Wiersz.: „Polska” M.M. Skrobacz 

Słowa: 

Polska to nasza ojczyzna, 

każdemu dziecku tak bliska, 

my zaś jesteśmy Polakami, 

bo w naszym kraju, 

w Polsce mieszkamy. 

 

Tu jest nasz dom, przedszkole, mama i tata. 

Miasta i wioski, chata rybaka, 

morze i góry, kwiaty i drzewa, 

nic prócz miłości nam nie potrzeba. 

Pytania.:  

 Co to jest Polska? 
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 Jak się nazywa osoba mieszkająca w Polsce? 

6. Pytania o Polsce  

 Co jest stolicą Polski? (Warszawa) 

 Najdłuższa rzeka w Polsce to ……… (Wisła) 

 Kim my jesteśmy? (Polakami) 

 Jakie znasz symbole narodowe Polski? (godło, hymn, flaga) 

 

7. Odczytywanie napisów i rysowanie schematu graficznego wyrazu oraz 

wpisywanie liter w schemat 

 

a) Polska – 

b) stolica – 

c) kraj – 

d) orzeł – 

e) flaga –  

f) Wisła –  

g) Warszawa –  

h) Tatry –  

i) Bałtyk –  

j) syrenka –  
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Mapa Polski 

8. Rozmowa na temat mapy – Przyjrzyj się mapie i odpowiedz jakie widzisz na niej 

kolory. Jak myślisz, co one oznaczają? Jeśli nie wiesz, zapoznaj się z instrukcją poniżej. 

 

kolor pomarańczowy to góry 

kolor żółty to wyżyny       

kolor zielony to niziny 

kolor niebieski to rzeki, jeziora, morza 

 

9. Praca z mapą – Dziecko z pomocą rodziców wyszukuje na mapie Polski nazwy: 

 gór 

 morza 

 miast (przynamniej pięć) 

 rzek (przynajmniej trzy) 

 jezior (przynajmniej pięć) 

Możesz również spróbować znaleźć swoją miejscowość. 

10. Filmik „Polskie legendy: O Lechu, Czechu i Rusie” M. Strzelecki– Dziecko ogląda 

i słucha legendy, żeby dowiedzieć się o powstaniu Polski. 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html 

 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html
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11. Ułóż w kolejności ilustracje odpowiadające historie powstania Polski 
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12. Praca plastyczna „mapa Polski” – Dziecko wypełnia kontury mapy Polski 

odpowiednimi kolorami za pomocą różnych materiałów, które mają w domu (bibuła, 

nakrętki, guziki itp.) 
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Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 32-33 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 30, książka strona 78 + dowolna strona 

w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa z Fruzią 

(https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0)  

 wyjście na dwór – spędźcie miło czas z rodzeństwem lub pupilem bawiąc się. 

 

 

 

 

Dzień II 

 

1. Zabawa ruchowa przy piosence "Jestem Polakiem" – Dziecko próbuje 

zapamiętać tekst piosenki i podejmuje próbę śpiewu. 

Piosenka.: „Jestem Polakiem” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Słowa: 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
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Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 

 

2. "Symbole narodowe" - oglądanie filmiku edukacyjnego. Utrwalenie wiadomości 

na temat symboli narodowych. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c  

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
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Polecenie: Dziecko przygląda się herbom i odczytuje nazwy miast, przyporządkowuje je do 

mapy i próbuje zapamiętać ich miejsce. 

 

 

 

                              

Herb Warszawy                                  Herb Łodzi                                         Herb Częstochowy 
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Herb Krakowa                                 Herb Wrocławia                             Herb Katowic 

 

              

           Herb Białegostok                         Herb Bydgoszczy                                 Herb Lublina 

 

                        

       Herb Opola                                         Herb Rzeszowa                            Herb Torunia 
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            Herb Gdańska                                         Herb Kielc                                     Herb Olsztyna      

 

                                    

             Herb Szczecina                              Herb Poznania                    Herb Gorzowa Wielkopolskiego  

 

 

     Herb Zielonej Góry 

 

3. Rozmowa na temat stolicy Polski – Warszawy – Dziecko słucha opowiadania 

"Wars i Sawa" W. Chotomskiej, próbuje zapamiętać jak najwięcej informacji i 

odpowiada na pytania. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc&t=195s 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc&t=195s
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Pytania.:  

 Kogo spotkał rybak podczas połowu? 

 Jak miała na imię syrenka? 

 Co dała Syrena Warsowi? 

 Jaki herb ma Warszawa, jak myślisz dlaczego? 

 

4. Ułóż w kolejności ilustracje opowiadające o historii Warszawy i spróbuj ją 

opowiedzieć swoimi słowami. 
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5. Rymowanka – Dziecko powtarza rytmicznie tekst rymowanki, może dzielić 

wyrazy na sylaby i klaskać lub tupać. 

Rymowanka.: „Warszawa” M. M. Skrobacz 

Słowa: 

Warszawa swym pięknem 

Polaków zachwyca. 

Warszawa, Warszawa 

to Polski stolica. 

 

6. Wirtualna wycieczka z Mają po Warszawie – Postaraj się zapamiętać jak 

najwięcej informacji na temat naszej stolicy. Może Maja zachęci Cię do 

odwiedzenia stolicy. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA 

7. Zabawa słowna „Skojarzenia” – Zadaniem dziecka jest podać wyraz, który 

kojarzy mu się z daną nazwą. 

 

 Warszawa – stolica 

 Syrenka 

 Wars 

 Tatry 

 Bałtyk 

 Wisła 

 Polonez 

 Chopin 

 Polska 

 Orzeł 

 Kolor biały i czerwony 

 Mazurek Dąbrowskiego 

 

 

8. Zabawa słuchowa „Rytmy” – dziecko powtarza ciąg słów, które mówi rodzic, np. 

Ojczyzna, flaga, godło, orzeł, flaga.  

 

9. Zabawa „Ile jest wyrazów w zdaniu?” – dziecko liczy wyrazy w zdaniu, które 

usłyszy. 

 

Warszawa to stolica Polski. 

Rzeka Wisła płynie od gór aż do morza. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA
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Tatry, Beskidy, Sudety to nasz polskie góry. 

W herbie naszej stolicy jest syrenka trzymająca miecz i tarczę. 

Flaga Polski jest koloru biało-czerwonego. 

Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego. 

W miesiącu maju obchodzimy Dzień Flagi Państwowej. 

Polska należy do krajów Unii Europejskiej. 

 

10. Praca plastyczna „Syrenka” – z pomocą rodziców spróbuj wykonać syrenkę z 

rolki. Możesz dorobić miecz i tarczę. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=d4AJgD5QZEs 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 30-31 oraz 34-35 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 31-34  

 Ćwiczenia poranne – zabawa „Szukamy zabawek” (Rodzic chowa zabawki w 

różnych miejscach w domu, dziecko szuka. Podpowiedzią jest hasło: ciepło lub 

zimno) + wyjście na dwór – dziecko próbuje opisać majową przyrodę. 

 

Dzień III 

1. "Katechizm polskiego dziecka" wiersz W. Bełzy - Dziecko uczy się na pamięć 

tekstu wiersza. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

Słowa.: 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

 

— Czem zdobyta? 

https://www.youtube.com/watch?v=d4AJgD5QZEs
https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y
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— 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. 

 

WYCIECZKA PO POLSCE 

Zwiedzimy dzisiaj Polskę. Tam czekać będą nas zabawy i zadania, które pozwolą sprawdzić 

Twoje umiejętności matematyczne i sportowe. 

2. Piosenka "Jedzie pociąg z daleka" – Śpiewając tą piosenkę wyobraź sobie, że 

jedziesz pociągiem i zwiedzasz nasz kraj. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

Słowa.: 

Jedzie pociąg z daleka 

Na nikogo nie czeka 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Trudno, trudno to będzie 

Dużo osób jest wszędzie 

Trudno, trudno to będzie 

Dużo osób jest wszędzie 

 

Pięknie Pana prosimy 

Jeszcze miejsce widzimy 

A więc prędko wsiadajcie 

Do Warszawy ruszajcie 

A więc prędko wsiadajcie 

Do Warszawy ruszajcie 

 

Jedzie pociąg z daleka 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
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Ani chwili nie czeka 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Zabierz nas do Warszawy 

 

Zagadka nr 1 - jeśli ją rozwiążesz dowiesz się dokąd dotarliśmy.  

Są wysokie, skaliste, pokryte lasami. Poznać je możemy wędrując szlakami. 
(góry) 

A jak się nazywają góry w Polsce, których stolicą jest miasto Zakopane? (Tatry) 

 

 

3. Zabawa "Wspinaczka" - dziecko naśladuje wspinanie się na szczyt. 

 

4. Zabawa muzyczno-ruchowa - Dziecko wykonuje dowolny taniec w rytm 

góralskiej muzyki.  

Piosenka pt.: „W murowanej piwnicy” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vo7VuiEKQgw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vo7VuiEKQgw
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5. Zabawa matematyczno - konstrukcyjna. - Potrzebujemy plastikowe kubeczki z 

napisanymi działaniami, stoper lub sekundnik. Dziecko wykonuje działanie zapisane 

na kubeczku. Jeśli wynik jest poprawny ustawia kubeczek. Bierze kolejny i liczy. W 

ten sposób tworzy z kubeczków wysoką górę. Może to robić na czas. 

 

 

Zagadka nr 2 - jeśli ją rozwiążesz dowiesz się dokąd dotarliśmy. 

W dawnej stolicy, od wieków wielu 

Wisła obmywa stopy Wawelu. 

Jak ma na imię dawna stolica, 

przez którą płynie błękitna Wisła? 

(Kraków) 

 

6. Legenda o smoku Wawelskim – dziecko słucha legendy i wyobraża sobie Kraków 

w którym mieszkał zły smok. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 

 

7. Zabawa twórcza “smok z figur geometrycznych” – ułóżcie 

za pomocą figur geometrycznych postać smoka. Policz ile 

wykorzystałeś figur i nazwij je. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
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8. Zabawa ruchowa „karmimy smoka” – Dziecko robi kulki z papieru, celuje z 

pewnej odległości do kosza. Kosz to nasz wygłodzony smok, można go ozdobić lub 

wykonać samemu. 

 

 

 

Zagadka nr 3 - jeśli ją rozwiążesz dowiesz się dokąd dotarliśmy. 

Chętnie wyjeżdżamy nad nie na wakacje. Czekają tam na nas wspaniałe 

atrakcje. Możemy po nim pływać statkiem. Jego brzegi wypełnione są 

muszelkami. (morze) 

 

 

Dotarliśmy do Gdańska 

 

 
9. Odczytywanie wyrazów - Dziecko odczytuje napisy w ramkach: 

 

 

 

 

 

GDAŃSK 



Strona | 20  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

    
 

   

NEPTUN 

STATEK 

KUTER 

RYBAK 

MORZE 
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10. Zabawa pt.: „Rybackie łowy” - Dziecko zamienia się w rybaka i łowi ryby za 

pomocą paluszków u nóg. To zadanie wykonuje na czas (do przeniesienia ma około 

10 różnych rybek). Próbuje uchwycić rybkę z podłogi za pomocą palców u nóg (stopa 

jest goła) i przenosi je do pojemnika. Przelicza. 

 

Rybki – można użyć np. skarpetek 

Pojemnik – można użyć np. miski  

MEWA 

MUSZELKA 

BURSZTYN 

LATARNIA 
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11. Zabawa pt.: „Relaks na plaży” - Po morskiej przygodzie czas na odrobinę relaksu 

na plaży. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że leżycie na ciepłym piasku, a słońce 

ogrzewa Wasze twarze. To już koniec Naszej wycieczki. Myślę, że na pewno Nam 

się podobała. 

 

 

 

 

 

 

12. Praca plastyczna “Rybka” – Dziecko ozdabia dowolnie rybę. 

W tym czasie dziecko słucha relaksacyjnych dźwięków fal na morzu oraz 

odgłosów latających nad nim mew. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ 
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13. Zabawa ruchowa “Wyprawa statkiem” - Dziecko to załoga, rodzic to kapitan. 

Siadamy na kocu. Dziecko ma na głowie czapeczkę z gazety. Kapitan wydaje 

polecenia, a dziecko musi je wykonywać. (Poniżej instrukcja wykonania czapeczki z 

gazety) 

Polecenia: 

 „Na prawą burtę” – dziecko biegnie na prawą stronę 

 „Na lewą burtę” – dziecko biegnie na lewą stronę 

 „Na rufę” – dziecko cofa się  

 „Na dziób” – dziecko biegnie do przodu 
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Podczas podróży statkiem dziecko może naśladować odgłosy: wiejący wiatr, naśladować 

śpiew mew i kołysać się na boki.  

Instrukcja wykonania czapeczki z gazety 

 

 
 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 36-37 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 38-39  

 Ćwiczenia poranne – gimnastyka przy piosence  (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8) + wyjście na dwór – dziecko 

ćwiczy jazdę na rowerze. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8
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Dzień IV 

 

1. Nauka o hymnie Polski 

 

Pytania: 

a) Jak nazywa się hymn Polski i kiedy najczęściej 

możemy go usłyszeć ? 

b) Jaką postawę przyjmujemy podczas śpiewania 

hymnu ?  

 

Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej 

(pierwsza zwrotka) – dziecko uczy się hymnu. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” 

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. 

 

          Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. (x2)  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
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2. Zagadki o Polsce i symbolach narodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pytanie nietrudne 

– to każdy przyzna: 

Jak się nazywa 

Twoja Ojczyzna ? 

(odpowiedź: Polska) 

 

 

W oczach się mieni 

Biel przy czerwieni 

Powiewa w święto 

Na polskiej ziemi.  

(odpowiedź: flaga) 

 

Wzbija się wysoko w górę,  

Mówi, że jest ptaków 

królem.  

W górach mieszka wielki 

ptak, 

To jest Polski naszej znak. 

Zobaczysz go kiedyś może. 

To jest właśnie … 

(odpowiedź: Orzeł Biały ) 

 

Ta szeroka rzeka płynie  

Po polskiej krainie. 

Pędzi od gór wysokich, 

przez Kraków i stolicę, 

W niej rybak Wars ujrzał 

swą ulubienicę. 

(odpowiedź: rzeka Wisła) 

 

Na czerwonej tarczy 

widnieje orzeł 

w koronie.   

Kto tego symbolu 

nie zna, niech ze 

wstydu spłonie.  

(odpowiedź: godło) 

 

Herbem tego miasta jest 

piękna syrenka, 

Która miecz i tarczę dzierży 

w swoich rękach. 

Od imienia syrenki i rybaka 

Warsa ją nazwano 

I stolicą państwa powołano. 

Przez nią Wisła przepływa, 

Zatem jak stolica Polski się 

nazywa ? 

(odpowiedź: Warszawa) 
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Symbole narodowe do zapamiętania: 

  

 

3. Rozwiązywanie rebusów graficznych - Każdej literce przyporządkowany jest 

odpowiedni kształt. Spróbuj odczytać wyrazy. Możesz także sam utworzyć 

własny rebus. 

 
 

a)  

b)  

c)  

d)  
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4. Zabawa dydaktyczna pt.: „Dokończ zdanie” 

a) Godło Polski to … 

b) Gdy słyszymy hymn należy … 

c) Nasze symbole narodowe to: … 

d) Barwami Polski są … 

 
 

5. Zabawa pt.: „Syrenie skoki” - Dziecko zamienia się w syrenę (jego nogi to 

teraz rybi ogon). Rodzic obwiązuje bandażem nogi swojego dziecka. Zadaniem 

dziecka jest pokonać pewien dystans.  

Rodzic pyta: 

Myślisz że łatwo jest żyć na lądzie z takim ogonem ? Cieszysz się, 

że syrence Sawie ogon zamienił się w nogi ? Inaczej miałaby 

problemy z poruszaniem się.  

Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Warszawę i 

dodatkowo jest najdłuższą rzeką w Polsce ? To oczywiście Wisła. 

 

 

 

 

 

6. Zabawa pt.: „Jak zmierzyć kawałek Wisły” - Dziecko ma przed sobą kawałek 

sznurka o długości ok. 1 m. Pytamy dziecko jak możemy go zmierzyć (za 

pomocą kroków, stopy za stopą, łokcia, centymetra, miarki) Odczytuje 

odległość i zapisuje wynik. 
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7. Słuchanie piosenki  

Piosenka pt.: „Płynie Wisła, płynie” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo 

Słowa: 

Ref.: Płynie Wisła, płynie 

Po polskiej krainie, (bis) 

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis) 

Zobaczyła Kraków, 

Wnet go pokochała, (bis) 

A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis) 

Chociaż się schowała 

W Niepołomskie lasy, (bis) 

I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis) 

Nad moją kolebą 

Matka się schylała, (bis) 

I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis) 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" 

I "Skład Apostolski", (bis) 

Bym do samej śmierci kochał Naród polski. (bis) 

Bo ten Naród polski 

Ma ten urok w sobie, (bis) 

Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis) 

 

8. Tańce narodowe Polski – Dziecko zapoznaje się z filmikami 

przedstawiającymi tańce narodowe. Następnie próbuje je zatańczyć. Można 

również wyszukać innych ciekawych tańców.  

 „Polonez” (link.: https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM) 

 „Mazur” (link.: https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo
https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM
https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
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 “Krakowiak” (link.: https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U) 

 „Oberek” (link.: https://www.youtube.com/watch?v=p6svoYBEWCs) 

 

 

9. Karty pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U
https://www.youtube.com/watch?v=p6svoYBEWCs
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Ćwiczenia: 

 Ćwiczenia poranne – zabawa „baba Jaga” ( rodzic staje pod ścianą, dziecko staje 

w drugiej części pokoju. Dziecko powoli rusza do przodu, na hasło rodzica „Raz, 

dwa, trzy baba Jaga patrzy” zatrzymuje się) + wyjście na dwór – dziecko bawi 

się z piłką 
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Dzień V 

 

1. Mapa Europy – Dziecko zapoznaje się z mapą. 

 

 

 
2. Kilka słów o Unii Europejskiej 

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. 

Kraje te połączyły się, aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. 

Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem.  

 

Pomysł stworzenia Unii Europejskiej powstał po dwóch wielkich wojnach w Europie. 

Kraje w Europie zrozumiały, że lepiej jest współpracować, niż walczyć ze sobą.  

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

W czerwcu 2016 r. Wielka Brytania zdecydowała o odłączeniu się od Unii 

Europejskiej. Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania nie należy już do Unii 

Europejskiej.  
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3. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki  

 

Polska leży w Europie, to przedszkolak mały wie,  

aby poznać inne kraje, na wycieczkę jechać chcę.  

 

Przygotowanie do podróży: 

Zanim wyruszymy, musimy zabrać ze sobą różne rzeczy, m.in. pieniądze oraz 

dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty). 

 

 

 Pieniądze używane w tych krajach to euro 
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 Dowód osobisty i paszport 

  

 

 

 

4. Lecimy samolotem –„samoloty”-  zabawa muzyczno-ruchowa – dziecko biega po 

pokoju, ma rozłożone ręce i naśladuje latanie samolotu. 
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5. Zabawa: „Jesteśmy we Francji”– kolorowanka 

Pokoloruj flagę Francji i wpisz nazwę państwa i jego stolicę  

 pod obrazkiem.  

 

 

 (nazwa państwa) 

 

 (nazwa stolicy) 
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6. Ciekawostki o Francji 

 

 

7. Zabawa taneczna do utworu pt.: „Frère Jacques” 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg 

 

 

 

 

 

8. Zwroty po francusku - Dziecko zapoznaje się z wybranymi zwrotami w języku 

francuskim i próbuje je powiedzieć. 

 Francja to największe państwo Unii Europejskiej.  

 Stolicą Francji jest Paryż. 

 Kuchnia francuska jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. We Francji 

produkuje się około 400 rodzajów sera. Prawdziwymi przysmakami są we 

Francji żabie udka i ślimaki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg
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 Tak – Oui [czytaj: łi] 

 Nie – Non [czytaj: ną] 

 Dzień dobry – Bonjour [czytaj: bążur] 

 Cześć – Salut [czytaj: salu] 

 Dobry wieczór – Bonsoir [czytaj: bąsłar] 

 Do widzenia – Au revoir [czytaj: orewłar] 

 Do zobaczenia – À bientôt! [czytaj: abięto] 

 Jak się masz? – Comment ça va? [czytaj: komą sa wa] 

 Dobrze, dziękuję – Ca va, merci [czytaj: sa wa, mersi] 

 Dziękuję – Merci [czytaj: mersi] 

 Dziękuję bardzo – Merci beaucoup [czytaj: mersi boku] 

 Proszę? – Pardon? [czytaj: pardą] 

 Proszę – S’il vous plâit [czytaj: sil wu ple] 

 Przepraszam – Excusez moi [czytaj: ekskjuze mła] 

 Smacznego – Bon appétit [czytaj: bon apeti] 
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9. Wylot do Wielkiej Brytanii 

Wsiadamy do samolotu i lecimy. Przystanek Anglia. Pokoloruj flagę i wpisz nazwę 

państwa i jego stolicę pod obrazkiem.  

 

      

 (nazwa państwa) 

  

 

(nazwa stolicy)  
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10. Ciekawostki  

Anglia, Szkocja i Walia leżą w północno-zachodniej Europie na wyspie zwanej Wielką 

Brytanią. Wraz z Irlandią Północną tworzą Zjednoczone Królestwo. 
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11. Wycieczka pod „Big Ben” 

 

 
Kilka pytań odnośnie zegarów: 

a) Co robi zegar ? 

b) Czym różni się zegar od zegarka ? 

c) Jakie znacie zegary i zegarki ? 

d) Co robimy, gdy zegar się popsuje ? 

   

 

12. Zabawa ruchowa pt.: „U Zegarmistrza” - Dziecko biega cykając : „Cyk, cyk, cyk”, 

nagle dziecko zatrzymuje się. Rodzic jest zegarmistrzem i naprawia zegarek (układa 

ręce, poprawia nogi, głowę). Naprawiony zegar znowu chodzi i cyka głośno: „Cyk, cyk, 

cyk”. 

 

13. Zabawa pt.: „Która jest godzina ?” - Zabawa polega na odczytywaniu pełnej godziny 

na zegarze.  
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Polecenie: 

Odczytaj godzinę z zegarów i napisz ją w szarym polu.  

   

 

 

          

 

 

 

 

14. Praca plastyczna pt.: „Zegar” - Dziecko samodzielnie wykonuje zegar i ozdabia 

według uznania. 

 

15. Zwroty po angielsku 

Wybrane zwroty w języku angielskim: 

 Hi (czytaj: haj) – Cześć 

 Hallo (czytaj: heloł) - Witam (podobne do "Dzień dobry") 

 How are you? (czytaj: hał ar ju) - Jak się masz? 

 My name is ... (czytaj: maj nejm yz) - Mam na imię ... 

 Nice to meet you (czytaj: najs tu mit ju) - Miło Cię poznać 

 Fine (czytaj: fajn) - w porządku, dobrze 

 Good morning (czytaj: gud monyn) - Dzień dobry 

 Good afternoon (czytaj: gud aftenun) - Dzień dobry (mówione po południu) 
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 Good evening (czytaj: gud iwnyn) - Dobry wieczór 

 Good bye (czytaj: gud baj) - Do widzenia 

 Good night (czytaj: gud najt) – Dobranoc 

 Thank you (czytaj: fenk ju) – Dziękuję 

 Excuse me (czytaj: ekskjuz mi) - Przepraszam (gdy chcemy zwrócić czyjąś uwagę, 

np. zaczepiając na ulicy) 

 I'm sorry. (czytaj: ajm sory) - Przykro mi. (Przepraszam za zrobienie czegoś 

złego.) 

 What's your name? (czytaj: łots jo nejm) - Jak masz na imię? 

 Where are you from? (czytaj: łe ar ju from) - Skąd jesteś? 

 

 

16. Zabawa „Żywy zegar” - Kartoniki z liczbami od 1-12 układamy po kole i podajemy 

godzinę. Dziecko wraz z rodzicem układają na podłodze w taki sposób, aby wskazywało 

odpowiednią godzinę.  

Do wydruku i wycięcia – kartoniki z godzinami i wskazówki zegara: 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
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17. Praca plastyczna z wykorzystaniem rolki papieru „Słonik” 

1. Malujemy rolkę papieru farbą lub obklejamy kolorowym papierem. 

2. Z jednej strony rolki wycinamy nogi. 

3. Z papieru wycinamy uszy, oczka. Z dwóch pasków papieru o szerokości ok. 1 cm 

składamy harmonijkę, która utworzy trąbę. Wszystkie elementy przyczepiamy za 

pomocą kleju lub taśmy dwustronnej. I słonik gotowy. 

   

 

 

Lub „Ślimak” 

 

 

1. Podwójną stronę z dowolnej gazety składamy w wąski 2 – 3 cm pasek, który ciasno 

zwijamy, używając od czasu do czasu kleju. 
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2. Tułów ślimaka wycinamy z miękkiej tekturki i również przyklejamy klejem do 

zwiniętej w muszelkę gazety. 

 
 

3. Teraz pozostaje kwestia wykończenia, dodanie oczek, buźki, nosków, pokolorowanie 

czułek i ślimak gotowy. 

 

 

 

 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/s2.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/s3.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/s4.jpg
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Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 38-39 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 36-37  

 Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa „pajacyki”  + wyjście na dwór – dziecko 

pomaga rodzicom w ogrodzie 

 


