
                Grupa VI „Biedronki”                (04.05.2020r – 08.05.2020r) 

 
Drodzy Rodzice!!! 

Ponownie przesyłamy Wam pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze swoimi dziećmi w celu 

wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten tydzień również będzie poświęcony rozwijaniu poczucia 

przynależności narodowej. 

 

Tematyka 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 korytarzu, 

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 

 Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. 

W świecie sztuki – muzyka  

Muzyka i śpiew 

 Nauka krótkich piosenek  

 Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

Rozwój fizyczny 

Higiena ciała i otoczenia 

 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). 

 
 

 



  Plan zajęć: (04.05.2020r – 08.05.2020r) 

 

Tematyka tygodnia: Moja ojczyzna. 
 

Data 

 

Temat dnia 

 

Aktywność i działalność 

dziecka 

 

Cele 

Numery 

obszarów 

z podstawy 

programowej 

 

04.05. 

2020r. 

 

Zakochany w 

syrenie 

- Słuchanie opowiadania 

Agaty Widzowskiej 

Zakochany w syrenie. 

 

- Piękny jest nasz kraj – 

twórcza zabawa plastyczna. 

- rozwijanie mowy, 

- poznawanie historii 

powstania Warszawy, 

- rozwijanie sprawności 

manualnej, 

- rozwijanie aktywności 

twórczej. 

 

IV 5,IV 8,   

IV 10 

 
05.05. 
2020r. 

 

Stolica, 

Wisła, 

syrenka 

 

- Zabawy i ćwiczenia 

związane z mierzeniem 

pojemności płynów. 

 

-Ćwiczenia gimnastyczne 

- porównywanie ilości 

płynów w dwóch 

różnych butelkach za 

pomocą wspólnej miary, 

- poznawanie miary 

płynów, 

- rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

 

I 8, IV 11,  

IV 13 

 
06.05. 
2020r. 

 
 

 

Warszawska 

Syrenka 

 

- Zabawy przy piosence 

Syrenka. 

 

- Wykonanie małej mapy 

Polski. 

- rozwijanie umiejętności 

wokalnych, 

- kształtowanie poczucia 

rytmu, 

- rozwijanie sprawności 

manualnych, 

- zapoznanie z wyglądem 

mapy Polski. 

 

III 2, IV 7 

 IV 8, IV 10 

 

 
07.05. 
2020r 

 

Mieszkamy 

w Europie 

- Rozmowa o mapie Europy 

oraz krajach należących do 

UE. 

 

- Wykonanie pizzy. 

- rozwijanie mowy, 

- zapoznanie z nazwami  

państw należących do 

UE, 

- zachęcanie do 

przygotowywania 

prostych posiłków 

(pizzy) 

 

 

IV 2, IV 5, IV 

10, IV 11 

 

 
08.05. 
2020r 

 

Dania też 

leży w 

Europie 

- Słuchanie opowiadania N. 

na podstawie baśni Hansa 

Christiana Andersena 

Księżniczka na ziarnku 

grochu. 

 

-Ćwiczenia gimnastyczne 

- rozwijanie mowy, 

- zapoznanie z Hansem 

Christianem 

Andersenem – duńskim 

pisarzem, 

- rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

 

I 8, IV 5 

 

 

 

 



Tematyka tygodnia: Moja ojczyzna. 

 

 

Temat dnia: Zakochany w syrenie – 04.05.2020r. (poniedziałek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy zabawy i ćwiczenia dotyczące Polski; 

Warszawy - stolicy, rzeki Wisły i syrenki Warszawskiej. Prosimy o pokazanie dzieciom 

książek, albumów w których pokazane są ciekawe miejsca Warszawy. Przeczytajcie dzieciom 

opowiadanie A. Widzowskiej „Zakochany w syrenie” oraz porozmawiajcie z dzieckiem na 

temat tekstu. Przesyłamy również propozycję zabawy ruchowej „Podróż o Warszawie” oraz 

prosimy o zachęcenie dziecka do wykonania kart pracy i pracy plastycznej „ Piękny jest nasz 

kraj”.  

 

1. Oglądanie książek, albumów o Warszawie. 

Dzieci oglądają przygotowane w miarę możliwości przez Rodzica książki, albumy, zdjęcia. 

Swobodnie opisują charakterystyczne miejsca Warszawy. 

 

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Zakochany w syrenie”. 

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 z dzieckiem na temat opowiadania z wykorzystaniem proponowanych pytań: 

− O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu? 

− Kto pomógł jej przedstawić legendę? 



 
 

3. Zabawa ruchowa „Podróż do stolicy”. 

 

Rodzic proponuje dziecku podróż do stolicy różnymi środkami lokomocji: 

np.: - samolotem: dziecko bezpiecznie biega z rękami wyprostowanymi w bok naśladując lot 

samolotu; 

- pociągiem: marsz z jednoczesnym rytmicznym wymawianiem sylaby: tur, tur, tur; 

- samochodem: naśladowanie trzymania kierownicy i ostrożne bieganie w różnych 

kierunkach; 

- rowerem: dziecko kładzie się na dywanie, podnosi do góry obie nogi i pedałuje. 

 

4. Karta pracy(Załącznik 1) 

Rysowanie po śladach rysunku Syreny i fal. 

 

5.Piękny jest nasz kraj - twórcza praca plastyczna 
Potrzebujemy: kartkę, obrazek/ zdjęcie/ilustracja z czasopisma przedstawiająca dowolne 

miejsca w Polsce, kredki, klej 

Przyklejamy przygotowane obrazki na kartkę. Dziecko dorysowuje z każdej strony brakujące 

elementy według własnych pomysłów w taki sposób, aby z naklejonym elementem stworzyły 

jedną całość. 

 

6. Słuchanie piosenki Syrenka. Rozmowa na temat tekstu piosenki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs


Syrenka  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Janicka, 

 Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik1 

 

 

 



 

 

Temat: Stolica, Wisła, syrenka 05.05.2020(wtorek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia  proponujemy zabawę w układanie zdań, której celem 

będzie rozwój mowy dziecka. Przesyłamy propozycje zabaw, w których dzieci będą mogły 

poćwiczyć mierzenie pojemności płynów. Prosimy o wykonanie kilku doświadczeń. 

Przesyłamy również propozycje zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych dla poprawienia 

kondycji dziecka. Prosimy o zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy i pracy plastycznej. 

 

1.Układanie zdań z podanymi słowami: 

stolica, Wisła, syrena. 
2.Karta pracy(Załącznik 1) 

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie 

zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od 

kartki. 

3. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 

Prosimy przygotować kilka butelek plastikowych o pojemności 1l z różną zawartością wody  

zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone. 

Ustawiamy przed dziećmi butelkę. 

Ile jest wody w butelce – dużo, mało? 

Przewracamy przed dziećmi tą samą butelkę 

Ile jest wody w butelce – tyle samo? 

Ustawiamy przed dziećmi butelkę według wzrastającej w nich ilości wody.  

W której butelce jest najwięcej wody, najmniej wody? 

 

Dzieci:  

-ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej 

z największą ilością 

-dmuchają w kolejne odkręcone butelki.  

-porównują dźwięki wydawane przez nie. 

Zapoznanie z miarą płynów. 

(prosimy przygotować butelki o pojemności 0,5l. 1l. 1,5l.) 

Miarą pojemności płynów jest 1 litr. 

0,5l. to jest połowa 1l. 

1,5l. to jeden litr i jeszcze połowa. 

Sprawdzanie ilości płynów w dwóch różnych pojemnikach 

(jeden niski i szeroki, drugi wąski i wysoki, kubek) 



Dzieci przelewają do kubka wodę z jednego pojemnika, a potem z drugiego i liczą, ile 

kubków wody było w jednym, a ile w drugim pojemniku. Określają, gdzie wody było więcej 

(było tyle samo). 

4. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. 

Dziecko ustawia butelkę względem siebie według poleceń Rodzica: 

połóż butelkę przed sobą, za sobą, 

połóż butelkę po swojej prawej stronie, po lewej stronie, 

turlajcie butelkę po podłodze. 

 

5. Karty pracy (Załącznik 2) 

 

Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach. Rysuj szlaczki po śladzie. 

6. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem plastikowych butelek. 

 

A teraz drogie przedszkolaki czas na ćwiczenia gimnastyczne 

•Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. 

Dzieci w siadzie prostym, butelki trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, 

sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 

•Skręty Na prawo, na lewo. 

Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają butelki na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie 

mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują 

kilka rzutów i chwytów butelką. 

•Skrętoskłony Witamy stopy. 

Dzieci w siadzie rozkrocznym, butelkę trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do 

lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, butelkę 

trzymają obiema rękami). 

•Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy butelki. 

Dzieci leżą na brzuchu, trzymają butelki w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują 

ręce; oglądają butelki, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek. 

•Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. 

Dzieci leżą na plecach, trzymają butelki w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie 

wznoszą obie ręce i nogi – dążą do spotkania nóg z butelkami; potem powracają do pozycji 

wyjściowej. 

•Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. 

Dzieci leżą na plecach, butelkę trzymają pomiędzy stopami. Przekazują butelkę do rąk za 

głową i powracają do siadu. Ponownie wkładają butelkę pomiędzy stopy i od nowa wykonują 

ćwiczenie 

 

7. Wykonanie pracy plastycznej - Nasze godło (Załącznik3) 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Janicka, 

 Jagoda Błaszczak 



Załącznik 1 

 

 



 

 



Załącznik 2 

 

 

 



 

 

 



Załącznik 3 

 

 

 

 

 

 



Temat: Warszawska Syrenka 06.05.2020(środa) 

Drogi rodzicu dzisiaj proponowane zadania i ćwiczenia dotyczą  poznania stolicy Polski i 

ważnych budynków w Warszawie. Wysłuchajcie razem z dzieckiem hymnu i porozmawiajcie w 

jakich okolicznościach można śpiewać hymn i jak należy się zachować gdy go śpiewamy. 

Prosimy o pokazanie mapy Polski i wskazanie najdłuższej rzeki w Polsce. Przesyłamy linki do 

wysłuchania legendy o warszawskiej syrence oraz proponujemy wykonanie kartę pracy 

„Syrenka Warszawska”. W scenariuszu znajdują się również zabawy ruchowe.   

1.Wysłuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

Prosimy bardzo rodziców o wyjaśnianie dziecku, w jakich okolicznościach można usłyszeć 

hymn i omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu. Proponujemy 

ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy. 

2.Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski. Przedstawienie najważniejszych 

urzędów państwowych w Warszawie.  

Czy wiesz drogi przedszkolaku JAKIE MIASTO JEST STOLICĄ POLSKI? 

 WARSZAWA 

Najważniejszym miejscem w kraju jest jego stolica. Kiedyś stolicą Polski było Gniezno, a 

potem Kraków. Obecnie stolica Polski to Warszawa - tutaj znajduje się siedziba centralnych 

organów państwa. Warszawa jest największym polskim miastem - ośrodkiem naukowym, 

kulturalnym, politycznym i gospodarczym na skalę europejską. W Warszawie można znaleźć 

liczne muzea, galerie, zabytkowe budowle, uczelnie, teatry, a także wysokie, nowoczesne 

wieżowce. Warszawa to najważniejsze i największe miasto w POLSCE. Odegrało bardzo 

ważną rolę w historii naszego kraju. Z miastem tym związana jest legenda o syrence, której 

pomnik można znaleźć na warszawskiej Starówce. 

 

Ilustracje przedstawiające najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy. 

Zwrócenie uwagi na najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy i ich rolę dla 

całego kraju. Pokazanie ich na zdjęciach, np.:  zamek królewski w Warszawie, budynek 

Sejmu, Pałac Prezydencki, Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


 

 



 

 

 

3. Poznanie legendy o syrence warszawskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc 

4. Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej Rozgrzewka.  

Zgodnie z rytmem wystukiwanym na bębenku dzieci: maszerują, biegają na palcach, za-

trzymują się i wykonują obroty wokół siebie, podskoki obunóż, ponownie biegają na palcach,  

5. Karta pracy (Załącznik 1) 

Prosimy pokoloruj obrazek według podanego kodu. Obejrzyj zdjęcia pomnika warszawskiej 

Syrenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc


 

6.Zabawa ruchowa „Warszawskie gołębie”. 

Dzieci poruszają się po sali, naśladując lot ptaków. Na dźwięk tamburynu lub klaśnięcia 

zatrzymują się i klaszczą w ręce rytmizując tekst:  

Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z góry podziwiają. 

7. Poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy. 

Wskazywanie granic, zwracanie uwagi na kolorystykę poszczególnych regionów naszego 

kraju: góry, wyżyny, niziny, wody, pokazywanie i nazywanie najdłuższych rzek (Wisła, 

Odra), największych miast leżących nad Wisłą (Kraków, Gdańsk),  

 

 

8. Wykonanie małej mapy Polski.(Załącznik 2) 

Potrzebujemy: klej, plastelina. 



Dziecko na gotowy kartonowy kontur mapy Polski, nakleja cienki wałeczka plasteliny po 

narysowanym śladzie drogi Wisły.  Wypełnia plasteliną wnętrze konturów mapy (gór, nizin, 

wyżyn) zgodnie z kolorystyką  przyglądając się mapie. Zaznacza Warszawę i swoje miasto na 

mapie. 

9. Zabawy przy piosence - Syrenkahttps://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

Przy zwrotkach dzieci tańczą, kołysząc się z boku na bok. Przy refrenie zatrzymują się i 

wyklaskują rytm 

Syrenka  

 

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...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs


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.. 

 

Opracowanie: Bożena Janicka, 

 Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 



Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Mieszkamy w Europie 07.05.2020(czwartek) 

Drodzy rodzice dziś proponujemy zadania i ćwiczenia dotyczące Unii Europejskiej. Prosimy o 

pokazanie dzieciom mapy Europy, aby zapoznać przedszkolaki z nazwami państw Unii 

Europejskiej, pokazać kształt państw i ich wielkość. Dzisiejsze propozycje edukacyjne mają na 

celu poznania przez dzieci flagi Unii Europejskiej, hymnu i  maskotki - Syriusz. Proponujemy 

do przeczytania bajkę o Unii Europejskiej oraz obejrzenia animacji i wysłuchania piosenki  

Unii. Przesyłamy karty pracy i  propozycje zabaw ruchowych. Prosimy o pomoc i wsparcie 

dziecka.  

1. Oglądanie mapy Europy. 

Zwrócenie uwagi na wielkość i kształt Europy. Rodzic czyta nazwy państw europejskich. 

 

 

 



 

2. Kart pracy (Załącznik1) 

Posłuchaj nazw państw -  sąsiadów Polski. Pokoloruj flagę Polski.   

3. Słuchanie bajki o Unii Europejskiej i prezentacja krasnali. 

BAJKA O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 

w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 

mieszkała rodzinka krasnali.  

 

Każdy z nich mówił w innym języku,  

a przez to problemów mieli bez liku.  

 

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,  

lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi.  

 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny.  

Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili.  

 

Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,  

a każdy z nich czym innym się zajmował. 

 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,  

lecz wielka była wśród nich konkurencja.  

 

Każdy do zadań przykładał się bardzo  

by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą.  

 

Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,  

z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. 

 

Jeden pociesza kolegę jak może.  

Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.  

 

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg widząc ich zabawy też się przyłączyły  

i świetnie się z nimi bawiły.  

 

W krainie krasnali wieść szybko się niesie,  

o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.  

 

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy  

i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały.  

 

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja.  

I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy.  

 

Bardzo się lubiły,   



wszystkim się dzieliły,,   

 

Razem się trzymały,  

a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały. 

 

Jednak, by wprowadzić porządek w swej wiosce  

wprowadziły prawa i pomocne moce.  

 

Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- w Brukseli.  

Pomagają sobie i to się nie zmieni.  

 

 

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą,  

zapraszają wszystkich którzy o nich wiedzą.  

 

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy, 

i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.  

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Zapoznanie z flagą Unii Europejskiej i wysłuchanie hymnu Unii. 

Słuchanie hymnu Unii Europejskiej - Ody do radości Ludwiga van Beethovena. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ1soplAV94 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ1soplAV94


 

Rodzic opowiada o unijnej fladze. Flaga UE to dwanaście złotych gwiazd ułożonych w kole 

na niebieskim tle. Symbolizują one jedność społeczności europejskiej. Liczba gwiazd jest 

niezmienna i ma symbolizować doskonałość, pełnię i harmonię.  

Dziecko przelicza gwiazdy na fladze.  

 

5.  Karta pracy (Załącznik 2) 

Bardzo prosimy o pokolorowanie flagi Unii Europejskiej według wzoru.  

6. Zabawa ruchowa „Przeprawa przez rzekę” 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny level do przejścia w grze. 

7. Oglądanie obrazka Syriusza – maskotki UE . Pokolorowanie Syriusza (Załącznik3) 

Maskotka UN ma na imię Syriusz pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Niebieska, 

uśmiechnięta stonoga, w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego 

elementy narodowe.  

 



 

 

8. Poznajemy Unię  

Animacja edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

Piosenka o Unii Europejskiej - https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM 

9. Proponujemy chętnym rodzicom i dzieciom wykonanie pizzy.  

 

Opracowanie: Bożena Janicka, 

 Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM


Załącznik1 

 



Załącznik 2 

 

  

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 



Temat: Dania też leży w Europie 08.05.2020(piątek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia chcemy dziecku przybliżyć znajomość jednego z państw 

Unii Europejskiej - Danii. Prosimy o pokazanie dziecku tego państwa na mapie Europy oraz 

zapoznanie z wyglądem flagi tego kraju. Przesyłamy bajkę do przeczytania pt. „Królewna na 

ziarnku grochu” autorstwa duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Pobawcie 

się z dzieckiem w zabawę słowną. Przesyłamy propozycję zabaw i ćwiczeń gimnastycznych ze 

stron internetowych. Prosimy o zachęcenie dziecka do wykonania karty pracy. Dzisiaj dzieci 

poznają historię duńskich klocków - LEGO wysyłamy w tym celu link strony. 

1.Zabawa Bawimy się słowami (metafora wizualna). 

Obrazki przedstawiające zwierzęta (psa, kota, słonia, koguta...) oraz zjawiska atmosferyczne, 

elementy pogody (deszcz, śnieg, tęczę, słońce, ...), dwa koszyki lub pudełka. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

Rodzic  przygotowuje obrazki przedstawiające zwierzęta (psa, kota, słonia, tygrysa, koguta...) 

oraz elementy pogody (wiatr, deszcz, śnieg, tęczę, słońce, chmury...). Układa je w dwóch 

koszykach. Dzieci nazywają 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 dzieci. 

 

2. Zabawa ruchowa z poduszkami.  

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI


3. Pokazanie na mapie Europy – Danii. 

Rodzic pokazuje dziecku Danię na mapie Europy, podaje nazwę jej stolicy – Kopenhaga. 

(Dania należy do UE). Pokazuje flagę Danii. 

 

4. Karta pracy( Załącznik 1). 

Kolorowanie flagi Danii według wzoru.  

 

 



5. Przedstawienie autora duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. 

 
 

Pierwszy zbiór baśni „Baśnie opowiedziane dla dzieci”, został wydany w Kopenhadze w roku 

1835, a kolejne tomy ukazały się w latach 1836 i 1837. Zachęcony powodzeniem pierwszej 

serii, pisarz wydawał kolejne aż do roku 1872. Ilustratorami pierwszych (i wielu kolejnych, 

do dziś) wydań baśni Andersena byli Lorenz Frølich i Vilhelm Pedersen. Baśnie zostały 

przetłumaczone na ponad 80 języków 

 

 

5. Zabawa ruchowa „Wikingowie’’.  

Dziecko siedzi na dywanie. Ruchami rąk naśladują wiosłowanie, kołysanie łodzi na falach, 

itp. 

6. Słuchanie opowiadania rodzica  na podstawie utworu „Księżniczka na ziarnku 

grochu” 

 

Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale to musiała być praw-

dziwa 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. 

7. Rozmowa na temat utworu. 

Rodzic pyta: 

−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? 

 

8.Propozycja  ćwiczeń gimnastycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

9.  "Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre" - poznajcie historię klocków Lego 

Proponujemy, również zabawy konstrukcyjne klockami LEGO 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zym9IjRq6ds 

 

Opracowanie: Bożena Janicka, 

 Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds
https://www.youtube.com/watch?v=Zym9IjRq6ds


Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA  DODATKOWE  DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 

Zajęcia muzyczno-taneczne:  

Dzień dobry. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-taneczne. Proponujemy Wam 

stronę, na której możecie obejrzeć film jak dzieci z zespołu tanecznego wykonują  taniec – 

„Miotlarz”. W trakcie słuchania możesz poćwiczyć pokazane kroki  w rytm muzyki 

https://www.youtube.com/watch?v=x5FhhXqJSdE 

Zajęcia plastyczne 

Chętne dzieci prosimy do wykonania paluszkowych pacynek do teatrzyku. Wytnijcie 

bohaterów i pokolorujcie ich. Miłej zabawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5FhhXqJSdE

