
 

 

 

 

 

 

Kochani!  

Serdecznie witamy w kolejnym tygodniu, w którym tematem przewodnim 

będzie : Mój region, moje państwo, moja Unia. 

04.05.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„Mój region, moje państwo, moja Unia”. 

Temat dnia: „Moja miejscowość” 
 

1. Zabawa „Dokończ”.  Rodzic  mówi początek zdań, a dziecko je kończy: 

-  Miejscowość, w której mieszkam, to… 

-  Mieszkam w… przy ulicy…  

- Lubię swoją miejscowość, bo… 

-  Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…  

 

2. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Dziecko mówi rymowankę z różnymi emocjami: ze 

złością, smutkiem, ze strachem i z radością – po nauczeniu się jej fragmentami, metodą ze 

słuchu. 

Moja miejscowość 

znana jest mi, 

lubię w niej mieszkać, 

lubię w niej być. 

 

3. Ćwiczenia poranne  

 • Zabawa Wycieczka rowerowa. Dziecko w leżeniu tyłem, naśladuje pedałowanie na 

rowerze, mówiąc za rodzicem, a potem samodzielnie rymowankę: Jedzie rowerek na 

spacerek, raz, dwa, trzy. Na rowerku pan Kacperek, raz, dwa, trzy. Na słowa raz, dwa, trzy – 

klaszcze. 

 • Ćwiczenia oddechowe -  - Oddychamy górskim powietrzem. Dziecko stoi w rozkroku. 

Wciąga powietrze z równoczesnym podniesieniem rąk. Potem powoli je wypuszcza, 

opuszczając przy tym ręce.  



• Zabawa - Morskie kąpiele. Dziecko w leżeniu przodem, wyciągają ręce przed siebie i 

naśladuje pływanie.  

• Skręty tułowia – Podniebne loty. Dziecko naśladuje podróż samolotem – wyciąga ręce w 

bok, wykonuje skręty tułowia, raz w prawą, raz w lewą stronę.  

 • Marsz z rymowanką. Dziecko idzie za rodzicem i mówi rymowankę, rytmicznie klaszcząc: 

Polska to kraj –  

kraj wielu serc.  

Mieszkam tam ja  

i mieszkać chcę. 

 

4. Spacer po swojej miejscowości (swoim osiedlu). 

  • Oglądanie swojej miejscowości, swojego osiedla,  zwrócenie uwagi na zabudowę, ruch uliczny, 

zabytkowe obiekty, oglądanie znanych i nieznanych miejsc. 

  •  Rozmowa na temat wycieczki: 

 − Czy podobała Ci się wycieczka? 

 − Wymień miejsca znajdujące się w Twojej miejscowości. 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 30.   

Oglądanie miejsc. Słuchanie nazw miejscowości. Naklejanie małego koła (naklejki) na zdjęciu, 

które przedstawia miejscowość podobną do miejscowości dziecka.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 
 - Zabawa ruchowa „Langsam- schnell” (czyt.: langsam – szynel) –„wolno – szybko”. 

Dziecko maszeruje po dywanie, na hasło podane przez rodzica „langsam” – zwalnia i idzie 

bardzo powoli, na hasło „schnell” – porusza się szybko – biega. 

 

 - Przypomnienie pytania i odpowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania: 

  •   Wo wohnst du (czyt.: wo wonst du?) – gdzie mieszkasz? 

  • Ich wohne in ….Olesno (czyt.: ich wone in…) – mieszkam w …Oleśnie. 

 

6. Moje ulubione miejsce – dziecko rysuje wybrane miejsce lub budynek ze swojej 

miejscowości, opowiada o tym co narysowało. 

 

 

Udanego spaceru i miłego dnia! 

Prosimy o zamieszczanie Waszych zdjęć z wykonanymi pracami . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

05.05.2020 (wtorek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Orzeł biały” 

 
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 31.  

Czytanie tego, co mówią dzieci o swoich miastach. Łączenie ich wypowiedzi z nazwą 

odpowiedniego miasta. Oglądanie herbów miast. Rysowanie herbu swojego miasta (lub 

wymyślonego, jeżeli miejscowość go nie posiada).  

 

2. Ćwiczenia poranne: 

• Zabawa Wycieczka rowerowa. Dziecko w leżeniu tyłem, naśladuje pedałowanie na rowerze, 

mówiąc za rodzicem, a potem samodzielnie rymowankę: Jedzie rowerek na spacerek, raz, 

dwa, trzy. Na rowerku pan Kacperek, raz, dwa, trzy. Na słowa raz, dwa, trzy – klaszcze. 

 • Ćwiczenia oddechowe -  - Oddychamy górskim powietrzem. Dziecko stoi w rozkroku. Wciąga 

powietrze z równoczesnym podniesieniem rąk. Potem powoli je wypuszcza, opuszczając przy 

tym ręce.  

• Zabawa - Morskie kąpiele. Dziecko w leżeniu przodem, wyciągają ręce przed siebie i 

naśladuje pływanie.  

• Skręty tułowia – Podniebne loty. Dziecko naśladuje podróż samolotem – wyciąga ręce w bok, 

wykonuje skręty tułowia, raz w prawą, raz w lewą stronę.  

 • Marsz z rymowanką. Dziecko idzie za rodzicem i mówi rymowankę, rytmicznie klaszcząc: 

Polska to kraj –  



kraj wielu serc.  

Mieszkam tam ja  

i mieszkać chcę. 

 

3. Polska to moja ojczyzna – ćwiczenia w czytaniu.  

a)  Karta pracy, cz. 4, s. 32.  

Oglądanie zdjęcia. Określanie, co jest na nim przedstawione. Czytanie tekstu. 

Odpowiadanie na pytania:  

− W jakim państwie mieszkamy?  

− Kim jesteśmy? 

 − Jakie są symbole narodowe Polski? 

 − Gdzie leży Polska? 

 • Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

b) Oglądanie mapy fizycznej Polski  

 • Wskazywanie najdłuższych rzek, odczytywanie ich nazw. 

 • Pokazywanie przez rodzica: stolicy Polski – Warszawy, gór (miejsca pomarańczowe), 

odczytywanie ich nazw; nizin (zielone miejsca); morza – Bałtyku; miejsca, gdzie znajduje 

się miejscowość dziecka. 

4.  Karta pracy, cz. 4, s. 33.  

Czytanie wypowiedzenia: To mapa Polski i wyrazu godło. Odszukiwanie wśród naklejek 

wyrazów: stolica, Tatry, Bałtyk i naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie 

konturowej Polski. Omówienie wyglądu godła. Rysowanie po śladach rysunków flag. 

Kolorowanie ich tak, żeby wyglądały jak flaga Polski. 

 

5.  Wprowadzenie do wykonania pracy plastycznej Orzeł biały (Wyprawka plastyczna). 

a) Słuchanie rymowanki: 

 Jest taki znak 

 bliski Polakom – 

w czerwonym polu  

orzeł biały.  

Ten znak to nasze godło, 

 pamiętaj o tym – 

 Polaku mały.  

 

6. Opowiadanie M. Orłonia O Lechu i białym orle: 

 

 Strudzona była drużyna Lecha. Ile to już dni wędrówki mieli poza sobą? Ile wykarczowanych 

drzew? Ile przebytych brodów rzecznych? Ile zwierzyny padło pod strzałami z łuków i ostrzami 

oszczepów? Ile ognisk rozpalono po drodze? Któż to zliczy? Szli tak, by znaleźć miejsce na 

założenie grodu, by znaleźć ziemię, na którą sprowadzą żony i dzieci, aby osiąść tu na zawsze. 

Odpoczywali właśnie po kolejnym męczącym dniu wędrówki. Część wojów legła w cieniu 

rozłożystych dębów, część poiła strudzone konie, część przygotowywała jadło na wieczerzę. Od 

rozpalonych ognisk szedł zapach dymu i pieczonego mięsiwa. Lech stał na skraju puszczy, 

wodził wzrokiem po rozciągającej się przed nim równinie i zamyślił się głęboko. Może 

wspominał braci: Czecha i Rusa, z którymi rozstał się niedawno? Oni również poszli szukać 



sposobnego miejsca na osiedlenie. A może wracał myślami do ziemi, z której wyszli, w której 

pozostawili swoich współplemieńców? A może rozważał, czy by nie osiąść właśnie tu, na tej 

równinie na skraju puszczy? Przecież puszcza w zwierzynę bogata, ziemia zda się urodzaj 

zapowiadać, a jeziora rybę wszelką obiecują. Ale ziemi, na której mają rodzić się ich dzieci i 

wnuki, nie wybiera się pochopnie. To jest ziemia na zawsze. Może więc są ziemie piękniejsze, 

bogatsze, bezpieczniejsze? Myślał być może nad tym Lech, wodząc wzrokiem po równinie i 

bezchmurnym niebie. Nagle ptak nieznany pojawił się nad jego głową. Połyskiwał bielą 

szeroko rozpostartych skrzydeł. Potem zatoczył łuk nad wiekowym dębem, rosnącym na skraju 

puszczy, na niewielkim wzgórzu. Lech, zaciekawiony ptakiem i jego dziwnym lotem, zbliżył się 

do drzewa i ujrzał w nim gniazdo wielkie i wychylające się z niego główki białych piskląt. 

Otwarte dziobki prosiły o pokarm. Białopióry ptak przysiadł na skraju gniazda i troskliwie je 

karmił. Ożywił się nagle Lech, rozchmurzyło się jego czoło i gromkim głosem wojów do siebie 

przywołał. A gdy przy nim stanęli, powiedział: – Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. Aten 

biały ptak, karmiący pisklęta – naszym znakiem. A gród, który zbudujemy, Gnieznem 

nazwiemy. Ucieszyli się wojowie, że zakończyła się ich uciążliwa wędrówka, że miejsca swego 

doszli i głośnym „hura!” postanowienie Lecha poparli. I w ten sposób biały orzeł stał się 

ptakiem królewskim na ziemi Lecha, i tak doszło do powstania pierwszego grodu, później 

Gnieznem zwanego. 

7.  Rozmowa na temat opowiadania. 

 − Czego szukał Lech ze swoją drużyną?  

− Czy miejsce, w którym przystanęli, spodobało mu się?  

− Co robił orzeł, którego dojrzał Lech?  

− Czy Lech zdecydował się osiąść w tym miejscu? 

 − Jak nazwał gród, który tam zbudował? 

 − Co było jego znakiem? 

 

8. Praca plastyczna - Kolorowanie rysunku według wzoru. Wycinanie godła   -    (Wyprawka 

plastyczna nr 19). 

 

9. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 84.  

Oglądanie strojów ludowych – góralskiego i krakowskiego. Odczytywanie nazw tańców 

przedstawionych na obrazkach. Kończenie rysowania szlaczków. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) J. niemiecki: 

Zabawa ruchowa: „Laufen – stehen” (czyt.: laufer – sztejen) –„ biegnij – stój”. 

Dziecko maszeruje po dywanie na hasło rodzica „laufen” – dziecko biega, na hasło 

„stehen” – zatrzymuje się i stoi. Polecenia rodzic powtarza na zmianę kilkakrotnie. 

 

Utrwalenie zwrotów:  

- „Wo wohnst du?”  

- Ich wohne in…. 

(patrz poniedziałek) 



 

 

 
 

 

 

 

                                                             „Polska moim domem”                           
6.05.2020 (środa)                               

 
1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 85. Czytanie tekstu o atrakcyjnych miejscach w 

Polsce. Pisanie po śladach zdania: Moim domem jest Polska. 

2.  Karta pracy, cz. 4, s. 34. Oglądanie zdjęcia pomnika Syrenki w Warszawie, nad Wisłą. 

Czytanie tekstu o Warszawie. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

 

 Zabawa przy piosence „Niezwykłe lekcje rytmiki – Jestem Polakiem”  
(posłuchaj piosenki) – link poniżej. Jakie miejscowości mija pociąg? Czy odwiedziłeś już 

któryś z nich? Spróbuj zrobić pociąg z domownikami i poruszać się słuchając , a potem 

śpiewając piosenkę. 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 
 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


Ref.: 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 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem... 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem ... 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem ... 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat  

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem ... 
 

 

 

07.05.2020 (czwartek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Liczymy do 10” 

 
1.  Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 86. 

 Kończenie według wzoru. 

3. Ćwiczenia poranne . 



• Zabawa Wycieczka rowerowa. Dziecko w leżeniu tyłem, naśladuje pedałowanie na rowerze, 

mówiąc za rodzicem, a potem samodzielnie rymowankę: Jedzie rowerek na spacerek, raz, 

dwa, trzy. Na rowerku pan Kacperek, raz, dwa, trzy. Na słowa raz, dwa, trzy – klaszcze. 

 • Ćwiczenia oddechowe -  - Oddychamy górskim powietrzem. Dziecko stoi w rozkroku. Wciąga 

powietrze z równoczesnym podniesieniem rąk. Potem powoli je wypuszcza, opuszczając przy 

tym ręce.  

• Zabawa - Morskie kąpiele. Dziecko w leżeniu przodem, wyciągają ręce przed siebie i 

naśladuje pływanie.  

• Skręty tułowia – Podniebne loty. Dziecko naśladuje podróż samolotem – wyciąga ręce w bok, 

wykonuje skręty tułowia, raz w prawą, raz w lewą stronę.  

 • Marsz z rymowanką. Dziecko idzie za rodzicem i mówi rymowankę, rytmicznie klaszcząc: 

Polska to kraj –  

kraj wielu serc.  

Mieszkam tam ja  

i mieszkać chcę. 

 

4.  Historyjka obrazkowa „Warszawska Syrenka” (Wyprawka plastyczna).  

Dziecko wycina obrazki historyjki. Słucha opowiadania rodzica i układa obrazki według tego 

opowiadania. Potem przykleja obrazki na kartce według wcześniej ułożonej kolejności. 

a) Słuchanie opowiadania rodzica: 

 Nad rzeką Wisłą znajdowała się osada rybacka. Mieszkali tam Wars i Sawa. Wars był 

rybakiem, który łowił ryby w Wiśle. Sawa zajmowała się domem. W Wiśle, obok osady, 

mieszkała mała Syrenka. Bawiła się blisko brzegu ze swoją przyjaciółką rybką. Znana była 

flisakom spławiającym drewno Wisłą. Zawsze witali ją radośnie. Pewnego dnia Syrenka 

postanowiła popłynąć z flisakami do dalekiego morza. Pożegnała Warsa i Sawę i udała się 

w podróż z flisakami. Gdy z rybką dopłynęły do morza, okazało się, że rybka nie może żyć 

w słonej, morskiej wodzie. Zrozpaczona Syrenka usiadła na skale i zaczęła płakać. 

Zobaczyły ją córki króla Bałtyku. Zaprowadziły Syrenkę do swojego ojca, który przerażał 

swoim wyglądem, swoją postawą królewską. Król wysłuchał Syrenki i postanowił, że jego 

słudzy – bałwany morskie – doprowadzą ją do Wisły. Dał jej też tarczę i miecz, żeby nim 

strzegła miasta, które powstanie z osady rybackiej, gdzie mieszkali Wars i Sawa. Syrenka 

wróciła do swojej osady. I tak, jak przepowiedział król Bałtyk – z osady powstało piękne, 

duże miasto, nazwane na cześć założycieli osady Warszawą. Na cześć Syrenki warszawiacy 

wystawili jej pomnik nad Wisłą i umieścili jej podobiznę w herbie Warszawy.  

• Sprawdzanie poprawności ułożenia obrazków historyjki. 

        • Opowiadanie historyjki przez dziecko.  

 

Ułożoną i naklejoną historyjkę  prosimy sfotografować z jej autorem i zamieścić na naszej 

stronie. 

 
 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 35. 

 Rysowanie po śladach rysunku Syrenki. Kolorowanie go. Czytanie zdań. Ocenianie ich 

wartości logicznej. Zaznaczanie wyniku w odpowiednich miejscach.  



6.  Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

-  Dodawanie z wykorzystaniem kostek. Dziecko rzuca dwiema kostkami, w których zaklejone 

są ścianki z sześcioma oczkami. Mamy tam cyfry 0. Po wyrzuceniu liczy oczka i układa 

odpowiednie działanie. Np. dziecko wyrzuciło na kostkach 5 oczek i 4 oczka. Układa działanie: 

5 + 4 = 9 i je odczytuje. 

6. Karty pracy, cz. 4, s. 36, 37. 

• Kolorowanie odpowiedniej liczby kwadratów. Liczenie na palcach. Odszukiwanie wśród naklejek 

odpowiednich znaków i naklejanie ich we właściwych miejscach.  

• Liczenie. Naklejanie odpowiednich cyfr. Odczytywanie działań.  

 

J. niemiecki: 
Przypomnienie liczebników: 

1 – eins                                                              6 - sechs 

2 – zwei                                                             7- sieben 

3 – drei                                                              8 - acht 

4 – vier                                                              9 - neun 

5 – fünf                                                            10 – zehn 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                      

8.05.2020 (piątek) 

 

               Wokół Unii Europejskiej – ćwiczenia i zabawy   
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 38. • Słuchanie nazw państw należących do UE. 

Oglądanie zdjęć z wybranych państw UE. Kolorowanie ramek zdjęć. • 

Oglądanie flagi UE. Omawianie jej wyglądu. • Kolorowanie flagi UE. 

 

2.  Czytanie wyrazu Europa. - proszę rodziców o przygotowanie 

 

3.  Wyszukanie Polski na mapie Europy – z pomocą rodzica. 

 

4. Obejrzenie filmiku o Unii Europejskiej : https://youtu.be/h58YVP1Zvmw 

 

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Podróż po Europie”. (proszę rodzica o 

przygotowanie flagi polski i flagi UE lub wyświetlenie na monitorze czy 

telefonie) Rodzic pokazuje na przemian dwie flagi: Polski i Unii Europejskiej. 

Kiedy pokaże flagę Polski, dziecko wykonuje podskoki, a kiedy pokaże flagę 

UE -dziecko robi przysiad . 

 

6.  Karta pracy, cz. 3, s. 39. Rozwiązywanie krzyżówki – naklejanie liter 

tworzących nazwy obrazków (naklejki). Odczytanie hasła. Czytanie co trzeciej 

litery, zaczynając od pierwszej; określanie, z czego słyną wymienione kraje. 

  

7.  Karta pracy Czytam, piszę liczę, s. 87. Oglądanie flag wybranych krajów 

Unii Europejskiej. Wskazywanie flagi Polski. Liczenie flag, porównywanie ich 

liczby. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/h58YVP1Zvmw


 

 

 

 

 

 

 
 


