
27.04.2020r. ( poniedziałek) 

Tematyka: „ Moje miasto, moja ojczyzna” 

1. Dom- rozmowa inspirowana wierszem I.R. Salach „ Dom”. 

• Wysłuchanie wiersza  

Wiele wiosek, wiele miast 

rozrzuconych w Polsce jest. 

Takich małych, takich wielkich 

bardzo pięknych miejsc. 

Czy mieszkanie masz w Warszawie, 

czy też domem twoim wioska,  

wszyscy dobrze o tym wiedzą,  

że to właśnie nasza Polska. 

Każde dziecko bardzo kocha 

zamieszkania swojego miejsce: 

domy, sklepy ,parki , szkoły 

i ulice- te najmniejsze. 

Marzę, aby kraj swój poznać 

od Bałtyku aż do Tatr, 

a gdy zwiedzę Polskę całą, 

to do domu wrócę. 

• Rozmowa na temat wiersza: 

- Jakie miejscowości leżą w Polsce? 

- Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 

- Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 

• Oglądanie herbu naszej miejscowości- dziecko opisuje własnymi słowami 

wygląd. 

 

 

• Zagadki obrazkowe „ Ważne miejsca i budynki naszej miejscowości” 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

• Zabawa słownikowa „ Dokończ po mnie” 

Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica 

Miejscowość, w której mieszkam, to…… 

Mieszkam w…..przy ulicy…… 

Lubię swoją miejscowość, bo….. 

Moje przedszkole znajduje się w….przy ulicy….. 

• Zabawa bieżna połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi i ortofonicznymi –  

„Pojazdy” 

Rodzic wypowiada nazwy pojazdów spotykanych w miejscu zamieszkania.  

Dziecko, kierując obręczą (czymś, co może być kierownicą) naśladuje dźwięk 

wydawany przez podany pojazd, np.: karetkę pogotowia: eo ,eo ,eo; rower 

:dzyń, dzyń; motor: brm, brm. Na przerwę w grze zatrzymują się i wykonują 

przysiad. 

 



2. Odkrywanie litery h : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i 

modeli słów: herb, Halina. Ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia graficzne 

www.eprzedszkolaki.pl. 

 

3. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c 

 

 

 

28.04.2020r. ( wtorek) 

Tematyka: „ Moje miasto, moja ojczyzna” 

1. „ W krainie figur geometrycznych” 

• Słuchanie piosenki o figurach 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 

• Burza mózgów- po czym poznajemy daną figurę? 

- zadaniem dzieci jest odgadnięcie czym charakteryzuje dana figura np. koło 

nie ma żadnego boku ani rogu, jest okrągłe i przypomina koło od samochodu 

• Układanie rymów. Rodzic ma wcześniej przygotowane figury. Zadaniem 

dziecka jest ułożenie rymów wg wzoru np. koło, kwadrat, koło, trójkąt 

• „Rysuj figurę na placach dziecka”- rodzic rysuje na plecach dziecka daną 

figurę, dziecko odgaduje. 

• Zabawa ruchowa „ Figury”- najpierw objaśnienie dziecku, co będzie robiło, 

gdy rodzic pokaże figurę 

- kwadrat- tupnij nogą, 

- koło- podskocz 2 razy, 

- prostokąt- klaśnij raz, 

- trójkąt- zrób skłon 

• Karty pracy: 

http://www.eprzedszkolaki.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 

 



 



 

 

 



2. „ Moje miasto”- praca plastyczna z figur geometrycznych 

- potrzebny będzie papier kolorowy, klej, nożyczki oraz kartka z bloku A4 lub A3 

- rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej  ( ta praca plastyczna jest tylko 

przykładem, nie trzeba wzorować się na niej, można mieć swoje pomysły) 

 
 

 

 

29.04.2020r. ( środa) 

Tematyka: „ Moje miasto, moja ojczyzna” 

1. Podróż po naszym kraju- ojczyźnie. 

Prezentacja: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 



2. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „ Maszynista”. 
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

 

 

30.04.2020r. ( czwartek) 

Tematyka: „ Moje miasto, moja ojczyzna” 

1. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „ Co to jest Polska?” 

• Omówienie i nauka na pamięć, fragmentami ze słuchu. 

Co to jest Polska? - 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska - to wieś i las 

i zboże w polu, 

szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak - i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

2. Słuchanie piosenki  „ Jestem Polakiem” 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

3. Praca plastyczna- „ Flaga Polski” z rolek po papierze toaletowym. 

( patrz niżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 
 

4. Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci- wspólnie z rodzicem. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

