
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia: Moja Ojczyzna. 
Treści programowe: 
Polska i Polacy 
Poczucie przynależności narodowej 
 podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy 
 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Liczenie 
 liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, 

kwiatów w wazonie itp. 
Klasyfikowanie 
 tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – 

kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, 
smaku 

Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew 
 nauka krótkich piosenek (forma AB) 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Muzyka i ruch 
 nauka wybranych elementów tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 63, 65, 96, 
100, 109, 114, 115). 
 
Grupa III ŻABKI Plan zajęć od 11.05. – 15.05.2020r. Temat tygodnia: Moja Ojczyzna. 
Data Temat dnia Aktywność i działalność 

dziecka 
Cele Numery 

obszarów 
z podstawy  
programowej 



11.05.2020r. Zakochany 
w syrenie 

- Oglądanie zdjęć, książek 
o Warszawie; dzielenie się 
swoimi spostrzeżeniami; 
swobodne opisywanie 
charakterystycznych miejsc 
Warszawy. 
- Ozdabianie napisu Polska. 
Kończenie zdania „Polska 
to…” 
- Zabawa orientacyjno – 
porządkowa „Hop – bęc”. 
- Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej „Zakochany 
w syrenie”. 
- Zabawa ruchowa „Sięgnij jak 
najwyżej”. 
- „Piękny jest nasz kraj”– 
twórcza zabawa plastyczna. 
- Słuchanie piosenki „Syrenka”. 
Rozmowa na temat tekstu 
piosenki. 
- Rebus fonetyczny – „Skąd 
pochodzą dzieci?” 
- Zabawa „Rozwijamy zdania”. 
- Zabawy swobodne zgodnie 
z zainteresowaniem dzieci. 

- wypowiada się 
całymi zdaniami; 
-  wie, jak powstała 
Warszawa; 
- wykonuje pracę 
plastyczną; 
-  działa twórczo; 
- podejmuje 
swobodną zabawę. 

I5, I6, IV2, 
IV5, IV7, IV8, 
IV10, IV19 

12.05.2020r. Stolica, 
Wisła, 
syrena 

- Określanie, co zwiedzali 
w Warszawie Olek i Ada. 
- Układanie zdań z podanymi 
słowami (stolica, Wisła, 
syrena). 
- Zabawa ruchowa „Kto 
potrafi?”. 
- Zabawy i ćwiczenia związane 
z mierzeniem pojemności 
płynów. 
- Zabawa ruchowa 
z plastikowymi butelkami. 
- Ćwiczenia gimnastyczne.  
- Wykonanie pracy plastycznej 
„Nasze godło”. 
- Ćwiczenie oddechowe 
„Wiślane fale”. 
- Zabawa Kolorowe puzzle – 
rozwijająca zdolność 
koncentracji. 
- Kolorowanie klocków – klocki 
tego samego kształtu powinny 
być w takim samym kolorze. 

- poprawnie 
wykonuje zadania; 
- wie, że 
porównując ilość 
płynów 
w naczyniach, nie 
należy sugerować 
się jego wyglądem; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- koloruje klocki 
o takim samym 
kształcie; 
- układa w całość 
zdjęcie. 

I5, I8, IV2, 
IV5, IV7, IV8, 
IV9, IV10, 
IV11, IV12, 
IV13 

13.05.2020r. Warszawska 
Syrenka 

- Wyjaśnienie pojęcia 
Warszawa – stolica Polski, na 
podstawie legendy „Wars 
i Sawa”. 
-  Wykonanie „Warszawskiej 

- wykonuje pracę 
plastyczną; 
- śpiewa piosenkę; 
- porusza się 
rytmicznie przy 

I5, I6, III2, 
IV2, IV7, IV8, 
IV10, IV12 



Syrenki”. 
- Zabawy przy piosence 
„Syrenka”. 
- Zabawa ruchowa 
„Warszawskie gołębie”. 
- Zabawa dydaktyczna 
„Tworzymy kolekcje”. 
- Zabawa ruchowa „Waga”. 
- Zabawy swobodne zgodnie 
z zainteresowaniem dzieci. 

muzyce; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
- dopasowuje 
obrazki różnego 
rodzaju towarów do 
odpowiednich 
sklepów; 
- podejmuje 
swobodne zabawy. 

14.05.2020r. Mieszkamy 
w Europie 

- Oglądanie mapy Europy. 
Słuchanie nazw państw 
europejskich – sąsiadów 
Polski. 
- Oglądanie globusa, 
wyjaśnianie czym jest i do 
czego służy.  
- Zabawa ruchowa „Jak 
sprężynka”. 
- Rozmowa o mapie Europy 
oraz krajach należących do 
UE. 
- Zabawa ruchowa 
„Podróżujemy po Europie”. 
- Wykonanie pizzy. 
- Oglądanie obrazka Syriusza 
– maskotki UE. Kolorowanie 
sylwety Syriusza.  
- Ćwiczenia umiejętności 
wypowiedzi w różnym tempie 
oraz z różnym natężeniem 
głosu – „Powitanie”. 
 

- wyjaśnia, jak 
korzystać 
z globusa;  
- wypowiada się 
rozwiniętymi 
zdaniami; 
-  wymienia nazwy 
wybranych państw 
należących do UE; 
- wykonuje proste 
posiłki; 
-  wie, co jest 
potrzebne do 
wykonania pizzy; 
- zna maskotę UE. 

 
 
 

 

I5, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV10, IV11, 
IV19 

15.05.2020r. Dania też 
leży 
w Europie 

- Zabawa „Bawimy się 
słowami”(metafora wizualna). 
- Zabawa „Polska – mój dom”. 
- Słuchanie opowiadania  na 
podstawie baśni Hansa 
Christiana Andersena 
„Księżniczka na ziarnku 
grochu”. 
- Zabawa ruchowa „Podróż po 
Polsce i po Danii”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne. 
- Zabawa dydaktyczna 
„Jedziemy windą 
w europejskim domu”. 
- Nauka rymowanki „W Europie 
mieszkam…”. 
- Śpiewanie piosenki 
„Syrenka”. 
 

- naśladuje 
poruszanie się 
wybranym  
środkiem lokomocji; 
- wypowiada się 
rozwiniętymi 
zdaniami; 
-  wie, że Hans 
Christian Andersen 
pisał baśnie dla 
dzieci;  
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych;  
- poznaje zwyczaje 
w krajach 
europejskich. 
 

I5, I8, III8, 
IV2, IV5, IV6, 
IV7, IV10, 
IV15, IV19 

 



I. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Zakochany w syrenie. 11.05.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj oglądanie zdjęć i książek o Warszawie. Prosimy 
o przeczytanie dzieciom opowiadania Agaty Widzowskiej „Zakochany w syrenie” oraz rozmowę 
z dzieckiem na temat jego treści. Dzieci będą słuchały piosenki „Syrenka”. Mają do rozwiązania 
z Państwa pomocą  rebus fonetyczny „Skąd pochodzą dzieci?”. Proponujemy zabawy ruchowe 
„Hop – bęc”, „Sięgnij jak najwyżej”; karty pracy oraz zabawy „Rozwijanie zdania”, „Kończenie 
zdania”. Państwa dzieci będą mogły ozdabiać napis Polska według własnej inwencji oraz rysować 
pośladach rysunku Syrenę i fale. 
1. Oglądanie zdjęć, książek o Warszawie; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; swobodne 
opisywanie charakterystycznych miejsc Warszawy. 
Obejrzyj zdjęcia przedstawiające zabytki Warszawy. Porozmawiaj z rodzicem na temat swoich 
spostrzeżeń. Spróbuj opisać charakterystyczne miejsca Warszawy. 
 

  

 



 

 

2. Ozdabianie napisu Polska. Kończenie zdania. 
Podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz. Dokończ zdanie „Polska to…”. Ozdób napis Polska według 
własnego pomysłu. 



 
Polska 

 
3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Hop – bęc”.  
Dziecko maszeruje w różnych kierunkach po dywanie. Na hasło: „Hop” wyskakuje w górę, a na 
hasło: „Bęc” – przykuca. Po wykonaniu tych czynności ponownie przechodzi do marszu.  
4. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Zakochany w syrenie”. 
Oglądaj obrazek i słuchaj opowiadania, które przeczyta ci rodzic. 

 
Ada wróciła z tatą z przedszkola i od razu zaczęła opowiadać o wydarzeniach dnia. 
 − Dzisiaj rysowaliśmy Syrenkę – powiedziała.  
− Taki stary samochód? – zdziwił się Olek, który wiedział wszystko o dawnych modelach 
samochodów takich jak trabant, syrenka i warszawa. 
 − Sarenkę? – zapytała mama, która w tym czasie miksowała truskawki i nie dosłyszała głosu 
córeczki.  
− Ojejku, nikt mnie nie rozumie – westchnęła Ada i rozwinęła swój rysunek.  
− Syrenka warszawska! Kobieta z ogonem ryby i z tarczą − zawołał Olek. − Znam ten pomnik,  
bo byliśmy tam z klasą.  
− Jeśli chcesz, to opowiem ci legendę o tym pomniku i o powstaniu Warszawy  
− zaproponowała Ada.  
− Chcę. Ada wyjęła jedną ze swoich małych lalek i owinęła jej nogi wstążką, tak, żeby przypominała 
ogon ryby. Zaczęła opowiadać: 
− W pewnej wiosce żyła sobie piękna syrena, która nie była zwykłą dziewczyną, bo zamiast 
 nóg miała płetwę. Mieszkała w rzece Wiśle. Czasami wychodziła na brzeg, żeby rozczesać 
 włosy… − Ada udawała, że rozczesuje lalce blond czuprynę. – Syrenka pięknie śpiewała 
i czarowała swoim głosem rybaków.  
Ada odszukała drugą lalkę, której kiedyś obcięła włosy, podała ją Olkowi i powiedziała: 
 − To będzie rybak. Ma na imię Wars. 
 − Ja mam go udawać? 
 − Tak. 
 − I co mam robić? – zapytał Olek.  
− Masz być zakochany – wyjaśniła Ada.  
− Ja?  
– Tak! Wars zakochał się w syrenie i uratował ją przed innymi rybakami. Oni zarzucili na nią 



 sieci, bo chcieli ją zanieść królowi, żeby dostać dużo pieniędzy. Zatkali sobie uszy, żeby nie 
 słyszeć jej śpiewu. 
 − A co by się stało, gdyby usłyszeli? 
 − Ten, kto ją usłyszał, wchodził do rzeki i już nigdy nie wracał. Zwykli ludzie nie mogą  
żyć pod wodą.  
− Wiem. Ludzie mają płuca, a ryby skrzela. Dzięki temu ryby mieszkają pod wodą. I ta twoja  
syrena też.  
Ada przyniosła z kuchni pustą siatkę po cebuli, która przypominała sieć i wrzuciła do niej  
swoją lalkę.  
− Uratuj mnie, piękny rybaku, a zaśpiewam ci najpiękniejszą pieśń na świecie! – powiedziała.  
− Nie śpiewaj mi, bo wpadnę do Wisły i nie wrócę! Zatkałem sobie uszy – powiedział Olek. 
 − Ojej! Już dawno wyjąłeś sobie zatyczki z uszu i dlatego jesteś zakochany. Taka jest legenda, 
 a my się tylko bawimy. Ratuj syrenę! 
 − Zakradnę się nocą, kiedy inni rybacy będą spali i rozetnę sieci. Będziesz mogła wrócić do Wisły. 
− Pospiesz się, bo nie mogę żyć długo bez wody! – pisnęła Ada.  
Olek wyplątał syrenę z cebulowej sieci i powiedział:  
− Jesteś wolna. Możesz wracać do domu.  
− Dziękuję ci, dzielny rybaku? Jak masz na imię?  
− Olek.  
− Przecież się bawimy! – przypomniała Ada.  
− No dobrze… mam na imię Wars. A ty, jak masz na imię, piękna panno?  
− Jestem Sawa. Widziałam cię wiele razy na brzegu rzeki.  
− Przychodziłem tu łowić ryby, ale zawsze czekałem na ciebie. Jesteś taka piękna. 
 − Och! Rybacy tu biegną! Zobaczyli, że mnie uwolniłeś! Nie wyjdę już na brzeg Wisły, chyba, 
 że waszej wiosce będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Wtedy was obronię! Żegnajcie!  
− Żegnaj! – powiedział Olek.  
− Przecież ty masz iść ze mną, bo mnie kochasz – przypomniała Ada.  
− Idę z tobą, Sawo! – zawołał Olek. 
 Po chwili obie lalki wylądowały pod tapczanem, który udawał rzekę Wisłę.  
Ada opowiadała dalej:  
− Wars i Sawa zniknęli pod wodą, i nikt ich już nie widział. Na miejscu wioski powstało miasto 
Warszawa, w którym mieszkamy – zakończyła.  
− Wiesz co, może pójdziemy w sobotę z mamą i tatą obejrzeć pomnik Syrenki nad Wisłą? 
Sprawdzimy, czy ma skrzela. 
 − Mówiłeś, że byłeś tam z klasą. 
 − Ale chcę iść jeszcze raz. 
 − Hm… ty chyba naprawdę zakochałeś się w tej Sawie – zachichotała Ada. 
 Rozmowa na temat opowiadania.  
Rodzic  pyta: − O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?  
− Kto pomógł jej przedstawić legendę?  
Karty pracy  
Dziecko 5-letnie 
Rysuj po śladach rysunku syrenki i fal. 



 
Dziecko 4-letnie 
Połącz ze sobą połówki pocztówek przedstawiające ciekawe miejsca stolicy Polski. Nazwij te 
miejsca z rodzicem. Rysuj fale po śladach. 

 



5. Zabawa ruchowa „Sięgnij jak najwyżej”. 
Dziecko wspina się na palce, wyciąga ręce naprzemiennie w górę, aby sięgnąć jak najwyżej; 
następnie wykonuje siad klęczny, przyciskają głowę do kolan – stara się zwinąć w jak najmniejszą 
kulkę. 
6. „Piękny jest nasz kraj”– twórcza zabawa plastyczna. 

                          

                 
Wybierz spośród zdjęć różnych zakątków naszego kraju to, które podoba się tobie najbardziej. 
Opowiedz, co ono przedstawia. Powiedz dlaczego wybrałeś właśnie to zdjęcie.  
Samodzielne działania dziecka:  naklejanie pośrodku kartki zdjęcia wybranego przez dziecko; 
dorysowywanie – według pomysłów dziecka – z każdej strony pastelami olejnymi lub kredkami 
brakujące elementy w taki sposób, aby z naklejonym elementem tworzyły jedną całość. 
7. Słuchanie piosenki „Syrenka”. Rozmowa z rodzicami na temat tekstu piosenki. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs  
„Syrenka” (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
Posłuchaj piosenki. Porozmawiaj z rodzicem na temat jej treści. 
I. Stoi Syrenka nad Wisłą  
 i patrzy na rzeki fale.   
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,  
 no i nie boją się wcale.   
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,  
 no i nie boją się wcale.   
To nie jest żywa Syrenka,  
 to pomnik Warszawę chroni.  
 Bo, jak mówi stara legenda:   
Syrenka miasta broni.   
Bo, jak mówi stara legenda:   
Syrenka miasta broni.  
Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica   
ciągle Syrenkę zachwyca. 
  A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp 
  swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup.   
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp:   



Chlup! Chlup! Chlup!  
II. Kiedyś prawdziwa Syrenka   
w falach tej rzeki mieszkała.  
 Siadała czasem na brzegu Wisły  
 i cudne pieśni śpiewała.   
Siadała czasem na brzegu Wisły  
 i cudne pieśni śpiewała.   
Złapali ją w sieć rybacy,   
spać poszli, bo nocka była,   
lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,  
 bo bardzo go prosiła.   
Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,  
 bo bardzo go prosiła. 
 Ref.: Nasza Warszawa… 
III. I odtąd dzielna Syrenka  
 ze swojej wielkiej wdzięczności  
 postanowiła strzec tego miasta,   
pilnować jego wolności.   
Postanowiła strzec tego miasta, 
  pilnować jego wolności.   
Jest herbem miasta Warszawa,   
stolicy naszego kraju.   
I Polacy, duzi i mali,  
 Syrenkę odwiedzają.  
 I Polacy, duzi i mali,  
 Syrenkę odwiedzają.  
Ref.: Nasza Warszawa… 
 Rodzic  pyta:  
− Co to jest stolica? − Jak nazywa się stolica Polski? − Jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek? 
− O kim opowiada piosenka? − Czy znacie legendę o Syrence? − Gdzie w Warszawie można 
spotkać Syrenkę? − Co to jest herb?  
8. Rebus fonetyczny – „Skąd pochodzą dzieci?” 
Pomoce: sylwety chłopca i dziewczynki ; obrazki: palec, oko, lalka, samolot, kot, arbuzy.  

      
        Olek                          Ada                           

           
              palec       oko               lalka           samolot                     kot               arbuz 
 
Rodzic pokazuje sylwety chłopca i dziewczynki (Ady i Olka), prosi, aby dziecko odgadło, z jakiego 
kraju oni pochodzą. Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych na 



obrazkach, łączą je po przypomnieniu wszystkich podanych głosek przez rodzica  i odgaduje nazwę 
kraju – Polska. 
9. Zabawa „Rozwijamy zdania”. 
Pomoce: obrazek szarego kota pijącego mleko z niebieskiej miski. 

 

 Rodzic  pokazuje obrazek szarego kota pijącego mleko z niebieskiej miski. Podaje zdanie i mówi, 
że dodając kolejne słowa będziemy rozwijali je.  
- Kot pije mleko.  
- Szary kot pije mleko.  
- Szary kot pije mleko z miski.  
- Szary kot pije mleko z niebieskiej miski.  
Potem rodzic pokazuje inne obrazki, podaje proste zdania, a dziecko podając słowa – rozwija je. 
10. Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniem dzieci. 
 
II. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Stolica, Wisła, syrena. 12.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy dzieciom zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem 
pojemności płynów. Prosimy Państwa o pomoc, szczególnie dzieciom 4-letnim. Dzieci będą 
rozwijały zdolność koncentracji podczas zabawy „Kolorowe puzzle”. Państwa dzieci będą mogły 
wykonać pracę plastyczną „Nasze godło”. Proponujemy również układanie zdań z wyrazami: stolica, 
Wisła, Syrena; karty pracy zróżnicowane wiekowo. Dzieci będą kolorowały klocki ze zwróceniem 
uwagi na ich kształt i kolor. Nasze propozycje na dziś to także ćwiczenia gimnastyczne, zabawy 
ruchowe: „Kto potrafi?”, „Zabawa z plastikowymi butelkami” oraz ćwiczenie oddechowe „Wiślane 
fale”. 
1.Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek i Ada. 
Powiedz, co zwiedzali w Warszawie Ada i Olek, mama i tata z rodzicami mamy. Dzieciom 4-letnim 
podpowiada rodzic. 



 
 

 



2. Układanie zdań z podanymi wyrazami (stolica, Wisła, syrena). 
Wytnij następujące wyrazy: stolica, Wisła, syrena.  

stolica Wisła syrena 
Dziecko losuje wyraz. Odczytuje go rodzic. Następnie dziecko układa zdanie z odczytanym 
wyrazem. 
3. Zabawa ruchowa „Kto potrafi?”. 
Dziecko dotyka prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie; wytrzymuje chwilę w tej pozycji. 
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
4. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 
Przygotuj  z rodzicem kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody. Butelki 
muszą być dobrze zakręcone.  
- Określanie, ile wody jest w butelce. Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. 
Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej 
tyle samo wody. • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością 
barwionej wody.  
- Ustawienie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. 
Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.  
− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej wody, a w której najmniej.  
− Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej 
z największą.  
− Dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie.  
- Sprawdzanie ilości wody w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska 
i wysoka) za pomocą wspólnej miary.  
Potrzebujesz butelek z wodą i kubek.  
Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody 
było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo). 
 Karty pracy 
Dziecko 5-letnie 
- Obejrzyj zdjęcia. Rodzic zwraca uwagę dziecka na poziom soku w szklankach.  
- Przygotuj z rodzicem: sok jabłkowy (lub inny), szklanki (w różnym kształcie), kubek plastikowy.  
- Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest 
plastikowy kubek.  
Dziecko ogląda szklanki i dochodzi do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom 
w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. 
 Dzieci wypijają sok ze szklanek.  
- Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej. 
Czytanie przez rodzica pojemności butelek.  
- Rysuj szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie według wzoru. Następnie pomaluj butelki.  
 



 

 

 



Dziecko 4-letnie 
Rysuj po śladach, następnie pokoloruj rysunek. 

 

5. Zabawa ruchowa z plastikowymi butelkami. 
Przygotuj: plastikową butelkę.  
Dziecko trzyma w rękach butelkę. Ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica: − połóż 
butelkę przed sobą, za sobą, − połóż ją po twojej prawej stronie, po twojej lewej stronie, − turlaj 
butelkę po podłodze.  
6. Ćwiczenia gimnastyczne.  
Dziecko wykonuje zadania natomiast rodzic sprawdza czy wykonuje je prawidłowo. 
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Posłuszne kręgle”. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, 
trzymając kręgiel (mogą być plastikowa butelka) w ręce. Na mocne uderzenie w klocki zatrzymuje 
się i manipuluje kręglem: podaje go sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod 
kolanami; podrzuca i łapie.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Jak najdalej w przód”. Dziecko w siadzie prostym, kręgiel trzyma w obu 
rękach. Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana 
proste).  
- Skręty „Na prawo, na lewo”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgiel na głowie, przytrzymując 
go rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas 
wykonuje kilka rzutów i chwytów kręglem.  
- Skrętoskłony „Witamy stopy”. Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgiel trzyma oburącz w górze; 
wykonuje skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się nie 
zginać kolan, kręgiel trzyma obiema rękami). 
- Ćwiczenie mięśni grzbietu „Oglądamy kręgle”. Dziecko leży na brzuchu, trzyma kręgiel w obu 
rękach przed twarzą. Unosi głowę, prostuje ręce; ogląda kręgiel, wytrzymuje przez chwilę. Potem 
powrót do leżenia – odpoczynek.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Spotkanie”. Dziecko leży na plecach, trzyma kręgiel w obu rękach 
wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dążąc do spotkania nóg z kręglem; 
potem powraca do pozycji wyjściowej.  
- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha „Z nóg do rąk”. Dziecko leży na plecach, kręgiel trzyma 
pomiędzy stopami. Przekazuje kręgiel do rąk za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgiel 
pomiędzy stopy i od nowa wykonuje ćwiczenie.  
• Bieg „Postaw kręgiel”. Dziecko biega z kręglem w różnych kierunkach przy stukaniu klockami lub 
klaskaniu rodzica. Podczas przerwy stawia kręgiel na podłodze tak, aby się nie przewrócił.  
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”. Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel ma 
pomiędzy stopami (pionowo). Krąży obunóż w prawo i w lewo. − Wałkuje kręgiel raz jedną, raz 
drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgiel i podnosi go do góry. 
 - Zabawa rytmiczna „Zgodnie z rytmem”. Dziecko, w rytmie wystukanym przez rodzica na klockach, 
spaceruje po pokoju w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu 



wystukanego przez Rodzica na klockach, starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten 
rytm, uderzając kręglem o podłogę. 
 - Zabawa uspokajająca „Marsz”. Dziecko maszeruje po obwodzie koła; odkłada kręgiel na 
wyznaczone miejsce. 
7. Wykonanie pracy plastycznej „Nasze godło”. 
Dziecko 5-letnie 
Przygotuj z rodzicem: nożyczki, czerwoną farbę, pędzel, koronę.  
- Wytnij  rysunek godła  i pomaluj go na czerwono, tak aby kształt orła został biały. 
 - Wytnij koronę, a następnie naklej  ją na głowie orła. 
 

  

 

Dziecko 4-letnie 
Wytnij kształt godła. 
Wyrywaj małe kawałki bibuły (może być biały papier). Wyklej nimi pióra. 
Koronę, dziób i pazury orła pomaluj na żółto. 
 



 

8. Ćwiczenie oddechowe „Wiślane fale”. 
Przygotuj z rodzicem: przymocowane do cienkich patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły 
mogą być białe paski papieru). Dziecko nabiera powietrze nosem, następnie powoli wypuszcza je 
ustami, wprawiając w ruch paski bibuły. 
9. Zabawa Kolorowe puzzle – rozwijająca zdolność koncentracji. 
Przygotuj pudełko z pociętymi zdjęciami 5-latki (6 części), 4-latki (4 części); kartę papieru; dwa 
klocki. 
Link  muzyki do marszu: https://www.youtube.com/watch?v=PPIEm4zxTm0  
(„ Marszu Radeckiego”) 
Na środku dywanu rozłożona jest duża kartka papieru. Na kartce umieszczone jest pudełko 
z pociętymi na części zdjęciami. W rytmie melodii dziecko maszeruje po dywanie wokół kartki. Na 
sygnał (rodzica)– uderzenie w klocki, dziecko zajmuje miejsce obok kartki. Wyciągają z pudełka 
puzzle i układają w całość swoje zdjęcie. Miarowe uderzenia w klocki oznaczają marsz, po dywanie 
wokół kartki. Dwa uderzenia w klocki oznaczają powrót na swoje miejsce i umieszczenie zdjęcia  
w pudełku. 
 



                  
 
10. Kolorowanie klocków – klocki tego samego kształtu powinny być w takim samym 
kolorze. 
Pokoloruj klocki. Pamiętaj o tym, że klocki tego samego kształtu i wielkości powinny być w takim 
samym kolorze. 
Dziecko 5-letnie 

 
 



Dziecko 4-letnie 

 
III. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Warszawska Syrenka. 13.05.2020r. 
Drodzy Rodzice prosimy dzisiaj o wyjaśnienie dzieciom pojęcia „Warszawa – stolica Polski” na 
podstawie legendy „Wars i Sawa”. Państwa dzieci poznają na podstawie zdjęć wybrane urzędy 
państwowe znajdujące się w stolicy: budynek Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Proponujemy również wykonanie pracy plastycznej – 
„Warszawska Syrenka”; zabawę ruchową „Waga” oraz zabawy przy piosence „Syrenka”. Prosimy 
Państwa o pomoc dzieciom podczas zabawy dydaktycznej „Tworzymy kolekcje”. 
1. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski, na podstawie legendy „Wars i Sawa”. 
Wysłucha legendy a następnie porozmawiaj z rodzicem na temat legendy. Rodzic wyjaśnia dziecku 
pojęcie: Warszawa – stolica Polski. 
 Link do legendy „Wars i Sawa”: https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s 
Obejrzyj zdjęcia przedstawiające najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy. Rodzic 
rozmawia z dzieckiem na temat najważniejszych urzędów państwowych znajdujących się w stolicy 
i ich roli dla całego kraju. Rodzic odczytuje nazwę, natomiast dziecko pokazuje na zdjęciach.: 
budynek Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

    
Pałac Prezydencki                                               Sejm 

             
Urząd Rady Ministrów                                                Ministerstwo Edukacji Narodowej 



2. Wykonanie „Warszawskiej Syrenki”. 
Pomoce: szablon syrenki, kredki, folia aluminiowa, klej, żółta bibuła, brązowy papier. 
Sposób wykonania: 
Wytnij szablon syrenki. Cielistym kolorem wypełniamy twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego papieru 
wykonaj miecz i tarczę. Z żółtej bibuły- wytnij paski na włosy. Ogon zrób z brązowych kółeczek.  
Możesz zrobić syrenkę według podanych wzorów lub w inny sposób. Dzieci 4-letnie mogą 
pomalować szablon kredkami. 
 
Propozycje prac: 

       

Szablony syrenki: 

 



3.  Zabawy przy piosence „Syrenka”. 
Link do piosenki „Syrenka”: https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 
- Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej.  
Zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica na klockach dziecko: maszeruje, biega na palcach, 
zatrzymuje się i wykonuje obroty wokół siebie, podskakuje obunóż, ponownie biega na palcach, 
zmieniając kierunek (w tył zwrot), wykonuje przysiad, krok w tył, maszeruje w rytmie poloneza. 
- Swobodna improwizacja dzieci przy piosence. 
4. Zabawa ruchowa „Warszawskie gołębie”. 
Dziecko poruszają się po pokoju, naśladując lot ptaków. Na klaśnięcie rodzica zatrzymuje się 
i klaszcze w ręce rytmizując tekst( z pomocą rodzica): „Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę 
Polski z góry podziwiają”. 
5. Zabawa dydaktyczna „Tworzymy kolekcje”. 
Pomoce: obrazki towarów do czterech sklepów (meblowy, zabawkowy, odzieżowy, spożywczy); 
cztery kartony, nożyce. 
Wytnij z rodzicem następujące obrazki: 
Sklep meblowy 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Sklep zabawkowy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Sklep odzieżowy 

 

 

  

 

 

 

 
Sklep spożywczy 
 

 
 

 

    

 - Rodzic rozkłada na dywanie dużo obrazków różnego rodzaju towarów. Układa przed dzieckiem 
cztery kartony, mówiąc, jakie sklepy one przedstawiają. Na hasło rodzica - sklep, dziecko chodzi po 
dywanie i  wyszukuje spośród obrazków te, które będą towarami pasującymi do poszczególnych 
sklepów. Następnie układa obrazki na odpowiednim kartonie, np.: sklep meblowy – obrazki mebli: 
szafa, półka, kanapa, stół, krzesło…; sklep zabawkowy – obrazki zabawek: lalka, miś, kaczka, słoń, 
klocki, samochód…; sklep odzieżowy – obrazki różnych części ubrań; sklep spożywczy – obrazki 
różnych produktów.  
- Podawanie nazw nadrzędnych do towarów w poszczególnych sklepach. Wymienianie nazw 
artykułów znajdujących się na kartonach: szafa, kanapa, stół… to meble; spódnica, bluzka, 
sweter… to ubrania; lalka, miś, klocki… to zabawki; czekolada, ciastka, masło, mąka…, to produkty. 
 



6. Zabawa ruchowa „Waga”. 
Dziecko wyciąga ramiona w bok i wykonuje skłony tułowia na boki – w prawo i w lewo, pokazując 
jak szalki wagi przechylają się w jedną i w drugą stronę. 
7. Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniem dzieci. 
Pobaw się swoją ulubioną zabawką. 
 
IV. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Mieszkamy w Europie. 14.05.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj zabawy z globusem „Wędrówki po świecie”. Dzisiaj Państwa 
dzieci poznają wybrane państwa należące do UE. Dzieci  będą oglądały i malowały maskotkę UE – 
Syrgiusza, wysłuchają hymnu Unii Europejskiej  - „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena. 
Państwa dzieci poznają flagę Włoch, wybrane słowa z języka włoskiego oraz z Państwa pomocą 
będą mogły wykonać pizzę. Przygotowałyśmy także karty pracy zróżnicowane wiekowo oraz 
zabawę ruchową „Podróż po Europie”. 
1. Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. 
Obejrzyj mapę Europy. Posłuchaj nazw państw europejskich – sąsiadów Polski, które przeczyta ci 
rodzic. Pokoloruj flagi Polski. 

 

 
 



2. Oglądanie globusa. 
Rodzic stara się wyjaśnić dziecku czym jest i do czego służy globus. Wspólne oglądanie globusa. 
Jeżeli macie w domu globus przeczytajcie drodzy rodzice swojemu dziecku nazwy kontynentów. 

 
 Zabawa z globusem „Wędrówka po świecie”.  
Potrzebny będzie globus, jeśli jednak nie macie w domu globusa, można zastąpić go mapą Europy.  
Wprawianie globusa w ruch, zatrzymywanie go palcem przez dziecko, odczytywanie przez rodzica, 
do jakiego miejsca dotarło dziecko. 
3. Zabawa ruchowa „Jak sprężynka” 
Dzieci wykonują rytmiczne przysiady i wspięcia w tempie klaskania rodzica w dłonie. 
4. Rozmowa o mapie Europy oraz krajach należących do UE. 
- Oglądanie mapy Europy. Zwrócenie uwagi dziekana na jej wielkość i kształt.  Z pomocą rodzica 
odczytywanie nazw państw europejskich.   
- Oglądanie charakterystycznych dla nich budowli, symboli, np.: 

                                 
    wieża Eiffla – Francja                      krzywa Wieża – Piza 

                     
     Koloseum – Włochy                     Akropol – Grecja;  

                          
wiatraki, tulipany – Holandia     torreador, corrida – Hiszpania. 

                    
        zegar Big Ben                          królowa  Elżbieta – Anglia;  

 



5. Zabawa ruchowa „Podróżujemy po Europie”.  
Gdy rodzic wypowiada słowo samochód dla dziecka jest to sygnał do biegania po pomieszczeniu, 
naśladując rękami kręcenie kierownicą i wydając odgłosy samochodów (brum, brum, brum). Na 
Słowo pociąg. Dziecko razem z rodzicem tworzą pociąg i przemieszczają się po pomieszczeniu, 
naśladując odgłosy poruszającego się pociągu (puf, puf, puf).  Na słowo samolot.  Dziecko 
z rozłożonymi w bok ramionami naśladuje lot samolotem, wydając odpowiednie odgłosy (wrrrr, 
wrrrr, wrrrr).  
6. Zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej.  
Omówienie flagi UE (symbol wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, ma 12 gwiazdek, 
bo na początku należało do niej 12 państw). 

 
 
Obejrzyj obrazki flag niektórych państw należących do Unii Europejskiej. Nazwij je z pomocą 
rodzica. Pokoloruj odpowiednio rysunki flag. 

 



7. Rozmowa na temat Włoch.   
- Rodzic pokazuje Włochy na mapie Europy. Opowiada kilka ciekawostek o tym państwie. 
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 dziecka z wyglądem flagi Włoch. 

 
- Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego.  
Rodzic uczy dziecko kilku podstawowych zwrotów w języku włoskim:  
buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry, 
 arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia, 
 mi chiamo (czyt. mi kjamo) – nazywam się, 
 si (czyt. sij) – tak,  
grazie (czyt. gracje) – dziękuję. 
8. Wykonanie pizzy.  
- Przygotuj z rodzicem: ser żółty starty na wiórki, szynka, sos pomidorowy,  spody do pizzy, cukinia, 
zielona pietruszka, pokrojone pomidory. Dziecko ogląda przygotowane produkty. Nazywa je. Dzieli 
nazwy na sylaby, jeżeli potrafi, dzieli nazwy wybranych produktów na głoski.  
- Wykonanie pizzy. Dziecko dostaje na talerzu spód do pizzy. Smaruje go przygotowanym sosem 
pomidorowym, kładzie wybrane przez siebie dodatki. Pieczenie pizzy przez rodzica. Porządkowanie 
miejsca pracy. Smacznego! 
9.  Oglądanie obrazka Syriusza – maskotki UE. 
- Obejrzyj obrazek Syriusza. 

 
  



- Pomaluj obrazek. 
 

 
- Posłuchaj  hymnu UE – „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena.  
Link do hymnu UE: https://www.youtube.com/watch?v=cud7I8o0Jns 
10. Ćwiczenia umiejętności wypowiedzi w różnym tempie oraz z różnym natężeniem głosu – 
„Powitanie”. 
Dziecko wymyśla z rodzicem miłe zwroty grzecznościowe, np.: baw się dobrze, bądź wesoły. 
Następnie wypowiada te zwroty: głośno, cicho, w szybkim tempie, w wolnym tempie, może je 
zaśpiewać na dowolnej, wymyślonej przez siebie melodii.  
 
V. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Dania też leży w Europie. 15.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci zatrzymają się w Danii. Prosimy o odczytanie baśni Hansa 
Chrystiana Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”. Dzieci z Państwa udziałem będą mogły 
bawić się podczas zabawy „Bawimy się słowami” (metafora wizualna). Proponujemy również 
zabawę dydaktyczną „Jedziemy windą w europejskim domu”. Dzieci będą mogły nauczyć się 
rymowanki „W Europie mieszkam…” oraz jeśli zechcą mogą śpiewać piosenkę „Syrenka”. 
Proponujemy również ćwiczenia gimnastyczne, zabawę ruchową „Podróż po Polsce i po Danii” oraz 
zabawę „Polska – to mój dom”. 
1.Zabawa „Bawimy się słowami” (metafora wizualna).  
Potrzebne będą obrazki przedstawiające zwierzęta oraz zjawiska atmosferyczne, elementy pogody 
dwa koszyki lub pudełka 
Rodzic układa obrazki w dwóch koszykach. Dziecko nazywa obrazki. Następnie rodzic pokazuje, jak 
wykonuje się ćwiczenie. Losuje po jednym kartoniku z obrazkiem z każdego koszyka. Jeżeli 
wylosowane obrazki przedstawiają, np. deszcz i koguta, to otrzymamy następujące możliwości 
połączenia nazw obrazków: deszczowy kogut, koguci deszcz, deszczokogut. Następnie obrazki 
losują dziecko i próbuje połączyć nazwy obrazków. 



   

   

   

  
2.Zabawa „Polska – mój dom”. 
Potrzebne będą gazety. 
Dziecko z pomocą rodzica układa z gazet kształt mapy Polski. Na hasło: Podróżujemy, naśladuje 
poruszanie się dowolnym środkiem lokomocji poza Polską. Na hasło: Wracamy do domu, dziecko 
wchodzi na ułożoną z gazet mapę Polski. Po zakończonej zabawie posprzątajcie wspólnie. 
3.Słuchanie opowiadania na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena „Księżniczka na 
ziarnku grochu”. 
Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale to musiała być prawdziwa 
księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę, lecz gdy tylko 
jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś „ale”. Księżniczek było dużo, jednak książę nigdy nie 
mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam coś niezupełnie 
w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę 
prawdziwą księżniczkę.  
Pewnego wieczoru była okropna pogoda; błyskało się i grzmiało, a deszcz lał jak z cebra; było 
strasznie. Nagle ktoś zapukał do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała 
księżniczka. Ale mój Boże, jakże wyglądała, co uczyniły z niej deszcz i słota! Woda spływała 
z włosów i sukienki, wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami, ale dziewczynka 
powiedziała, ze jest prawdziwą księżniczką. „Zaraz się o tym przekonamy” – pomyślała stara 
królowa, ale nie powiedziała ani słowa, poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka 
położyła ziarnko grochu i na nim ułożyła jeden na drugim dwadzieścia puchowych materaców, 
a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn. I na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano 
królowa zapytała ją, jak spędziła noc. − O, bardzo źle – powiedziała księżniczka – całą noc oka nie 
mogłam zmrużyć! Nie wiadomo, co tam było w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam 
całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne!  
Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka, skoro przez dwadzieścia materaców, 
dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko 
prawdziwa księżniczka.  



Książę wziął ja za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka, a ziarnko grochu oddano 
do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał. Widzicie, to była 
prawdziwa historia. 
Rozmowa na temat utworu. 
− Z kim chciał ożenić się książę? 
 − Jak wyglądała księżniczka, która pewnego dnia zapukała do bramy miasta? 
− Jak królowa chciała się przekonać, czy jest to prawdziwa księżniczka? 
 − Czy dziewczyna okazała się prawdziwą księżniczką? 
4.Zabawa ruchowa „Podróż po Polsce i po Danii”. 
Potrzebne będą zdjęcia flagi Polski i flagi Danii 
Kiedy rodzic pokazuje flagę Polski, dziecko naśladuje jazdę na rowerze: powoli po terenach 
górzystych, szybciej po terenach nizinnych. Gdy rodzic zmienia flagę na duńską, dziecko przesiada 
się do samolotu i naśladuje lot samolotem. 

  
5.Ćwiczenia gimnastyczne  
Dziecko wykonuje zadania natomiast rodzic sprawdza czy wykonuje je prawidłowo. 
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Posłuszne kręgle”. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, 
trzymając kręgiel (mogą być plastikowa butelka) w ręce. Na mocne uderzenie w klocki zatrzymuje 
się i manipuluje kręglem: podaje go sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod 
kolanami; podrzuca i łapie.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Jak najdalej w przód”. Dziecko w siadzie prostym, kręgiel trzyma w obu 
rękach. Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana 
proste).  
- Skręty „Na prawo, na lewo”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgiel na głowie, przytrzymując 
go rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas 
wykonuje kilka rzutów i chwytów kręglem.  
- Skrętoskłony „Witamy stopy”. Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgiel trzyma oburącz w górze; 
wykonuje skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się nie 
zginać kolan, kręgiel trzyma obiema rękami). 
- Ćwiczenie mięśni grzbietu „Oglądamy kręgle”. Dziecko leży na brzuchu, trzyma kręgiel w obu 
rękach przed twarzą. Unosi głowę, prostuje ręce; ogląda kręgiel, wytrzymuje przez chwilę. Potem 
powrót do leżenia – odpoczynek.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Spotkanie”. Dziecko leży na plecach, trzyma kręgiel w obu rękach 
wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dążąc do spotkania nóg z kręglem; 
potem powraca do pozycji wyjściowej.  
- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha „Z nóg do rąk”. Dziecko leży na plecach, kręgiel trzyma 
pomiędzy stopami. Przekazuje kręgiel do rąk za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgiel 
pomiędzy stopy i od nowa wykonuje ćwiczenie.  
- Bieg „Postaw kręgiel”. Dziecko biega z kręglem w różnych kierunkach przy stukaniu klockami lub 
klaskaniu rodzica. Podczas przerwy stawia kręgiel na podłodze tak, aby się nie przewrócił.  
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”. Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel ma 
pomiędzy stopami (pionowo). Krąży obunóż w prawo i w lewo. − Wałkuje kręgiel raz jedną, raz 
drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgiel i podnosi go do góry. 
 - Zabawa rytmiczna „Zgodnie z rytmem”. Dziecko, w rytmie wystukanym przez rodzica na klockach, 
spaceruje po pokoju w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu 
wystukanego przez Rodzica na klockach, starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten 
rytm, uderzając kręglem o podłogę. 
 - Zabawa uspokajająca „Marsz”. Dziecko maszeruje po obwodzie koła; odkłada kręgiel na 
wyznaczone miejsce. 
 



 
6.Zabawa dydaktyczna Jedziemy windą w europejskim domu. 
Potrzebny będzie  Rysunek domu, flagi przyklejone na każdym piętrze, pudełko od zapałek jako 
winda, przygotowane fiszki nazwami państw i ciekawostkami na ich temat, mapa Europy. 
Rodzic kładzie na dywanie kolorowankę domu. Dziecko głośno liczy pietra: Parter, pierwsze piętro, 
drugie piętro… Rodzic opowiada, że w tym domu jest także winda, a na pierwszym piętrze 
mieszkają Niemcy, na drugim Anglicy, na trzecim Francuzi, na czwartym Grecy, na piątym Włosi, 
a na szóstym Polacy. Na każdym piętrze dziecko przykleja flagę wskazaną przez rodzica i rysuje 
kropki na którym piętrze się znajduje. 
Zaczynamy zabawę- Jedziemy windą w zaczarowanym domu.  
Dziecko wybiera piętro, na które chciałoby wjechać windą. Przesuwa windę(pudełko po zapałkach) 
w wybrane miejsce. liczy kropki wskazujące na którym piętrz się znajduje. Następnie odszukuje 
fiszkę, na której jest obrazek takiej samej flagi jak na wybranym piętrze. Rodzic odczytuje 
informacje i zadania umieszczone na fiszce.  

− Niemcy.  
Zapraszamy do kraju, który słynie z gościnności. Pięknie wszystkich witamy, my lubimy tutaj gości. 
Rodzic pokazuje Niemcy na mapie Europy. Zwraca uwagę, że jest to państwo sąsiadujące z Polską. 
Dziecko uczy się niemieckiego powitania  
Guten Tag – dzień dobry.  

− Anglia.  
Rodzic pokazuje Anglię na mapie Europy. Liczy razem z dzieckiem po angielsku do sześciu, 
dziecko podskakuje obunóż sześć razy.  

− Francja.  
Rodzic pokazuje Francję na mapie Europy. Dziecko liczy, na którym piętrze znajduje się flaga 
francuska i  podskakuje tyle razy na jednej nodze.  

− Grecja.  
Rodzic pokazuje Grecję na mapie Europy. Wspólnie z dzieckiem koloruje flagę Grecji. 

− Włochy.  
Dziecko przypomina, jak nazywają się włoskie potrawy oraz mówią kilka znanych słów w języku 
włoskim.  

− Polska.  
Dziecko składają w całość, rozcięte na sześć części zdjęcie z regionu Polski. 
 



   
 
7.Nauka rymowanki „ W Europie mieszkam…” 

 W Europie mieszkam,  
tak jak ty, kolego.  
Że jestem Polakiem  
– dumny jestem z tego 

8.Słuchanie i śpiewanie piosenki „Syrenka” 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 
Posłuchaj piosenki, możesz ją zaśpiewać jeśli chcesz. 
 
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
Chodź słońce dawno wstało 
świeci i budzi nas 
chodź rozruszamy ciało 
wstań ruszyć się czas 
włóż ulubione buty 
bluzę spodenki też 
tam wszyscy już czekają 
chodź przyjaciół zbierz 
            Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy/ 3x 
           Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy ooooo 
Chodź podaj rękę Zuli 
widać metę tam patrz 
tu każdy z nas wygrywa 
tak ciesz się i skacz 
Już od rana gimnastyka 
świeci słonko gra muzyka 
ciepła trawa stopy grzeje 
nawet trener już się śmieje 
każdy ćwiczy w pocie czoła 
tęgie miny dookoła 
rozruszamy wszystkie stawy 
zapraszamy do zabawy 
      Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy3x 
      Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy ooooo 
Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy4x 



      Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy3x 
      Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy ooooo 
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Tęcza” – praca plastyczna z plasteliny. 
Cele:- rozwijanie wrażliwości na piękno; 
- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni; 
- rozwijanie sprawności manualnych; 
-  radość z wykonanej pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce: kolorowa plastelina 
Sposób wykonania pracy 
- Przygotuj kolorową plastelinę. 
- zrób kulki z plasteliny i przyklejaj na tęczy według wzoru. 
Można też moczyć palec w odpowiednim kolorze farby i malować tęczę za pomocą palca. 

 
 



III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: Kształtowanie umiejętności liczenia. 
 
Przykład 1 
Przeliczanie przedmiotów ustawionych w rzędach od początku do końca. 
Rodzic ustawia przed dzieckiem 10 klocków w rzędzie. 
Dziecko przelicza je od początku do końca jeden, dwa, trzy… 
 
Przykład 2 
Przeliczanie przedmiotów od dowolnego miejsca licząc dalej. 
Rodzic ustawia przed dzieckiem 10 klocków w rzędzie. 
Dziecko przelicza je od miejsca, które wskaże rodzic np. pięć, sześć…; osiem, dziewięć, dziesięć. 
 
Przykład 3 
Przeliczanie przedmiotów od dowolnego miejsca licząc od tyłu. 
Rodzic ustawia przed dzieckiem 10 klocków w rzędzie. 
Dziecko przelicza je od ostatniego do pierwszego miejsca: dziesięć, dziewięć, osiem… 
Dziecko przelicza je od miejsca, które wskaże rodzic np. osiem, siedem, sześć… 
 
Przykład 4 
Narysuj w rzędach, w każdym kolejnym polu, o jedną figurę mniej. Pokoloruj figury. 

 
 
 



Przykład 5 

 
 


