
 

 

Drodzy Rodzice. Witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym tygodniu będziemy 

poznawać nasz piękny kraj. Maj to szczególny okres upamiętniający ważne 

wydarzenia, które zapisały się w historii Polski. 

Pozdrawiam dzieci i Rodziców z mojej grupy i życzę wszystkim zdrowia i 

uśmiechu.:) 

 

Termin: 4.05.2020-8.05.2020 grupa IIIB 

 

Temat tygodnia: „Mieszkamy w Polsce” 

CELE: 
◦ kształtowanie poczucia przynależności narodowej 

◦ rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju 

◦ budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny 

 

Propozycje zajęć: 

 
Zajęcie społeczne (kształtujące tożsamość narodową). 

Temat: „Stolica Polski” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• poznanie pojęcia „stolica” 

• utrwalenie legend warszawskich 

 

 

 



Wprowadzenie w tematykę zajęć: 

– „Czy znacie swoje miasto?” 

– „Jak nazywa się kraj w którym mieszkamy?” 

 

Zachęcam was do obejrzenia ilustracji przedstawiających Warszawę. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat ważnych miejsc przedstawionych na ilustracji. 

Przykładowe pytania do ilustracji: 



• „Jakie znasz ważne miejsca w Warszawie?” 

• „Jak nazywa się miejsce w którym obradują władze państwowe?” 

• „Czy lubisz swoje miasto?” 

• „Które miejsce przedstawione na ilustracji najbardziej ci się podoba” 

 

 

 

Proponuję również wykorzystanie innych zdjęć, lub albumów 

przedstawiających Warszawę. :) 

 

Obejrzenie filmu „Spacer po Warszawie” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI 

 

Przykładowe pytania do ilustracji: 

• „Jakie znasz ważne miejsca w Warszawie?” 
 

Zabawa ruchowa do piosenki „Jedzie pociąg z daleka...” 

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

Dziecko razem z rodzicem tworzą pociąg i poruszają się po pokoju. Osoba, 

która znajduje się na początku pociągu jest lokomotywą i informuje dokąd 

jedzie pociąg. Wymienia dowolne miasto np. Warszawę, Kraków i.t.p 

Tak dotarliśmy do miejsca, gdzie chciałabym przedstawić wam legendę o 

jednym z najważniejszych polskich miast. Proszę uważnie słuchać, bo to wam 

pomoże odgadnąć nazwę tego miasta. 

 

Wysłuchanie legendy „Wars i Sawa” Wandy Chotomskiej 

 

Dawno temu Polskę pokrywała nieprzebyta puszcza, pełna dzikiej zwierzyny, a 

ludzie mieszkali w maleńkich osadach. W jednej z nich, na brzegu Wisły, 

mieszkał młody rybak Wars. Był bardzo pracowity i sam zbudował łódź, a także 

cierpliwie wiązał rybackie sieci. A ponieważ szczęście mu sprzyjało, zawsze 

wracał z połowu z siecią pełną ryb. Wars bardzo lubił spędzać czas na wodzie i 

z radością wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Jednak najbardziej fascynowały go 

nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój, a księżyc odbijał się w wodach 

Wisły srebrzystym blaskiem. 

 

Pewnej nocy, gdy jak zwykle zepchnął łódź na wodę i zarzucił sieci, spośród 

wzburzonej wody wynurzyła się przepiękna dziewczyna. Rybak zamarł z 

zachwytu i wpatrywał się zdumiony, gdyż dziewczyna miała długie, złociste 

włosy, wielkie niebieskie oczy i... rybi ogon, pokryty srebrzystą łuską! Wars nie 

mógł uwierzyć własnym oczom, po chwili jednak przypomniał sobie opowieści, 

https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


które słyszał w dzieciństwie - to była syrena! Nagle syrena podpłynęła bliżej 

brzegu i zaczęła śpiewać, nieświadoma tego, że podpatruje ją człowiek ukryty w 

wysokich trzcinach. Gdy Wars usłyszał jej głos, zakochał się bez pamięci. 

 

Od tej chwili na niczym nie mógł się skupić, czekając na kolejny nocny połów i 

spotkanie z syreną. Nie przeszkadzało mu nawet to, że ona nie miała pojęcia ani 

o jego istnieniu, ani o uczuciu, które do niej żywił. Pewnej nocy, całkowicie 

zauroczony jej głosem, nieostrożnie wystawił głowę ponad trzciny, żeby lepiej 

się jej przyjrzeć. Zaskoczona jego widokiem syrena podpłynęła i zagniewana 

zapytała:  

- Dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz? 

- Jestem rybakiem... - nieporadnie zaczął się tłumaczyć Wars. 

- Wiem, kim jesteś, wiele razy widziałam cię na łodzi, ale... 

- Tak, wiem, że nie powinienem cię podglądać, ale kiedy pierwszy raz cię 

ujrzałem, straciłem głowę. Zakochałem się w tobie i nie mogę bez ciebie żyć. - 

przerwał jej wpół słowa Wars. 

Syrena popatrzyła na niego i westchnęła: 

- Ja także cię pokochałam. Ale przecież tak bardzo się różnimy... 

Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Wtedy własnie Sawa 

- bo tak miała na imię złotowłosa syrena - przypomniała sobie pewną tajemnicę: 

jeśli syrena z wzajemnością zakocha się w człowieku, może na zawsze utracić 

swój rybi ogon i stać się kobietą. Wówczas Wars bez wahania poprosił Sawę o 

rękę, a ona zgodziła się z radością. Razem wyszli na ląd. Z syreny opadła rybia 

łuska i w miejscu ogona pojawiły się nogi. Stała się piękną dziewczyną i 

wkrótce odbyło się ich wesele. 

 

Wars i Sawa żyli długo i szczęśliwie, otoczeni miłością i wzajemnym szacunkiem. 

Po latach wokół ich chaty powstała duża osada rybacka,a ludzie na pamiątkę 

postanowili nazwać ja Warszawą. 

 

Dziś nie ma śladu po rybackich chatach, lecz ludzie wciąż pamiętają o młodym 

rybaku i pięknej syrenie. A Warszawa stała się stolicą Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Wysłuchanie legendy „Wars i Sawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

 

 

Możecie wykonać ilustrację do wysłuchanej legendy „Wars i Sawa” według 

własnego pomysłu. :) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs


 

Pokoloruj Warsa i Sawę. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjaśnienie co to znaczy, że Warszawa jest stolicą Polski. 

Moja propozycja: 

Warszawa to bardzo duże miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy 

państwowe i mieszka prezydent Andrzej Duda. To on rządzi naszym krajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz zapraszam do obejrzenia filmu pt. „Zabytki Warszawy” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

 

Film przedstawia najważniejsze miejsca naszego miasta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


Pokoloruj Syrenkę Warszawską. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Zapoznanie z mapą Polski 

CELE: 

– poznanie konturowego kształtu granicy Polski 

– rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym 

– doskonalenie sprawności manualnych 

 

To jest mapa Polski: 

Ciekawa jestem, czy potrafisz pokazać na tej mapie; 

– Gdzie znajduje się Warszawa? 

– Jak płynie rzeka Wisła? 

– Gdzie są góry? 

– Gdzie znajduje się Morze Bałtyckie? 

 

Pociągnij palcem po konturze mapy Polski. 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu „Wędrówki z mapą” 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

Miłego oglądania! 

Wysłuchanie krótkiej rymowanki pt. „Warszawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


CEL: Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza na pamięć 

 

Warszawa swym pięknem, 

Polaków zachwyca, 

Warszawa, Warszawa 

to Polski stolica! 

 

Proponuję następujące sposoby nauki rymowanki na pamięć: 

• mówienie z podziałem na sylaby 

• recytacja z jednoczesnym wyklaskiwaniem 

• dokończenie przez dziecko rozpoczętej rymowanki 

• recytacja rymowanki w różnych rytmach 

 

Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Wystawa o legendach 

Warszawy” 

 

Przez kilka dni pani czytała przedszkolakom legendy o Warszawie. A potem 

dzieci robiły ilustracje do tych opowieści. Były tak piękne, że zachwycony 

Trampolinek zawołał: 

– Hej hop, może zrobimy wystawę, żeby inni mogli zobaczyć nasze 

obrazki?! 

I był to bardzo dobry pomysł. Z przedszkolnego magazynku przyniesiono 

kolorowe tablice, do których dzieci przyczepiły swoje prace. 

     Wieczorem Trampolinek zawołał przyjaciół, żeby obejrzeli wystawę. 

– Łaa! - zaryczał Tygrysek. - Jesteśmy pierwszymi gośćmi i 

najważniejszymi! 

Trampolinek podskakiwał hej hop i wręczał każdemu chorągiewkę. 

Chorągiewka miała dwa pasy. Górny był żółty, a dolny – czerwony. 

– Dlaczego takie kolory? - zdziwił się Zajączek. 

– Bo takie kolory ma właśnie flaga Warszawy, hej hop! 

Na pierwszej tablicy zawieszono portrety Syreny. Wykonane kredkami albo 

mazakami, albo farbkami. I była tam Syrena pływająca w Wiśle, i na jej brzegu, 

i Syrena na pomniku, a nawet z dziećmi w przedszkolu. 

– Hau, haum a dlaczego Syrena? - zapytał pluszowy piesek. 

Lala Anielka, która bardzo uważnie słuchała, jak pani czytała legendy 

powiedziała głośno i wyraźnie: 

– Wszyscy wiedzą, że Syrena jest w herbie Warszawy. I wszyscy ją bardzo 

kochają! 

– Nagle usłyszeli piękny śpiew. Po całym przedszkolu nosiła się piosenka: 

 

Mam ja tarczę i mam miecz, 

by Warszawy zawsze strzec. 



Kiedy melodia ucichła Trampolinek zaprowadził zabawki do drugiej tablicy. 

Były na niej obrazki z legendy o złotej kaczce. A na nich szewczyk, który 

szukał skarbu, lochy zamczyska, stary żołnierz z medalami na mundurze, złota 

kaczka, piękna królewna i worek złotych monet. Wszystko wyglądało jak 

prawdziwe. Tygryskowi wydawało się nawet, że szewczyk na niego mrugnął. 

Wtem królewna na obrazku poruszyła się i wyszeptała: 

 

Mam pieniędzy pełen trzos, 

możesz swój odmienić los, 

Lecz warunek jeden spełń, 

nigdy z nikim nie dziel się. 

 

Potem rozległ się złośliwy chichot, a Trampolinek odpowiedział: 

– Nie potrzebujemy takiego skarbu, jeśli nie można się nim podzielić. 

Pobiegli do następnej tablicy i tylko z daleka dobiegł ich śmiech i kwakanie, 

kwa, kwa, kwa. 

Na tablicy nie było żadnego rysunku, bo wszystkie leżały na podłodze. 

– Hej hop, a czyja to sprawka? - zdziwił się Trampolinek. 

– Ja tego nie zrobiłem, hau, hau – zaszczekał pluszowy Piesek, któremu 

zdarzały się małe psoty. 

– Ale ja tak! - usłyszeli jakieś grube głosisko. - A teraz wypróbuję na was 

moje spojrzenie! 

Trampolinek od razu wiedział, że mają do czynienia z Bazyliszkiem. 

– Uciekajmy! - krzyczał Trampolinek. - I nie patrzcie mu w oczy! 

Przyjaciele ukryli się, gdzie kto mógł, a Bazyliszek biegał po korytarzach i 

szukał wyjścia z przedszkola. Wtedy Anielka otworzyła swoją torebeczkę, 

wyjęła z niej lusterko i stanęła przed Bazyliszkiem. 

– W tej chwili wracaj do obrazków, bo inaczej będzie źle! - rozkazała 

dzielna lala. 

Bazyliszek opuścił głowę i wskoczył do obrazków. Przyjaciele powiesili je na 

tablicy. 

– Dlaczego posłuchał Anielki? - zapytał Piesek. - Dlaczego hau, hau? 

– Bo wystraszył się, że zobaczy swoje spojrzenie i zamieni się w kamień. - 

wytłumaczył Zajączek. 

Aha, pomyślał szczeniaczek i obiecał sobie, że następnym razem będzie 

uważniej słuchał, jak pani czyta lub opowiada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Omówienie treści opowiadania „Wystawa o legendach Warszawy”. 

Pytania pomocnicze: 

• Jaka postać występuje w herbie Warszawy? 

• Jaka legenda została przedstawiona na drugiej tablicy? 

• Kogo spotkali przy następnej tablicy? 

• Co zrobiła Anielka? 

• Do jakiej legendy pasują legendy z ostatniej tablicy? 

 

A ty jak sądzisz, do której legendy będą pasowały powyższe ilustracje? 

Praca plastyczna „Warszawska Syrenka” 



CELE: 

• wzbogacenie wiadomości na temat ojczystego kraju 

• rozwijanie zdolności manualnych 

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości 

 

 

 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie syrenki wydzieranką z wykorzystaniem 

kolorowego papieru. Twoja praca będzie na pewno piękna! 

 

 

 

Poniżej podaję propozycje wykonania tej pracy. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zabawa ruchowa „Syreny” 



CEL: 

– szybka reakcja na sygnał 

– kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej 

 

Rodzic rozkłada na podłodze koła ułożone ze wstążki lub sznurka. Dziecko 

porusza się swobodnie między kołami, gdy rodzic wyda komendę „Syrenka do 

wody!”, dziecko wskakuje do koła. 

 

Zajęcia plastyczne „Symbole narodowe” 

CELE: 

– utrwalenie symboli narodowych 

– rozwijanie zdolności manualnych 

 

Obejrzyj film, będzie on opowiadał o symbolach narodowych. 

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

 

Zaznacz na karcie symbole narodowe i pokoloruj je w odpowiedni sposób. 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna „Flaga Polski” 

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


CELE: 

– rozwijanie zdolności manualnych 

– utrwalenie wiadomości o wyglądzie flagi Polski 

 

Przygotuj białą kartkę, podziel ją na pół. Górną część zostaw białą, natomiast 

dolną pomaluj czerwoną farbą. Po wyschnięciu to samo zrób z drugiej strony. 

Następnie poproś rodzica o umocowanie twojej flagi na patyczku. I twoja flaga 

gotowa! 

Jestem dumny, mówię wam, 

Flagę niosę dzisiaj sam. 

Biel i czerwień, barwy dwie, 

Każdy Polak o tym wie! 

 

 

 

 

 

Inne propozycje wykonania flagi: 



 



 

 

Obejrzyj film pt. „Święto Flagi – prezentacja”: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk 

 

 

Pomaluj lub wyklej flagę zgodnie z barwami narodowymi. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


 

 

 

 

 



Znajdź flagę Polski wśród innych flag i zakreśl ją. 

 

Zabawa muzyczno-ruchowa „Flaga biało-czerwona” 

CELE: 

– rozwijanie kordynacji wzrokowo ruchowej 

– kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał 

Do zabawy potrzebne będą dwie kartki w kolorze białym i czerwonym. Można 

wykorzystać też dowolną muzykę. Gdy będzie grała muzyka dziecko będzie 

poruszało się dowolnie. Gdy muzyka ucichnie dziecko układa samodzielnie 

flagę, zwracając uwagę na odpowiedni dobór kolorów. Miłej zabawy! 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Biały orzeł” 

CELE: 

– usprawnianie ruchowe 

– kształtowanie spostrzegawczości 

– kształtowanie umiejętności przeliczania 

Zadaniem dziecka jest poszukanie w swoim domu przedmiotów, które mają 

kolor biały lub czerwony. Policz ile przedmiotów danego koloru udało ci się 

znaleźć. 

 

Zajęcia techniczne „Mój kraj” 

CELE: 

• utrwalenie symboli narodowych 

• nabywanie poczucia przynależności narodowej 

• rozwijanie twórczej postawy 

 

Praca techniczna „Piankowa Polska”   

CEL: rozwijanie zmysłu dotyku i wyobraźni przestrzennej 

Do wykonania „piankoliny” potrzebne będą: 

– 1 kg mąki ziemniaczanej 

– 1 opakowanie pianki do golenia 

– bezbarwny płyn do mycia naczyń 



Zadaniem dziecka jest włożenie do miski wszystkich wymienionych 

składników i dokładne ich wymieszanie. Z powstałej masy dziecko formuje 

kształt Polski. 

 

Ćwiczenia poranne 

CELE: 

• rozwijanie motoryki dużej i małej 

• kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji 

• kształtowanie poczucia równowagi 

• rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 

Przebieg zajęć: 

– Zabawa na czworakach (dziecko naśladuje pieska i chodzi po pokoju) 

– Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko siada w lekkim rozkroku, 

na hasło „podłoga” robi przysiad, dotykając rękoma podłogi. Na hasło „sufit”, 

prostuje się i wyciąga ręce do góry. 

– Ćwiczenie tułowia – skręty i skłony. Dziecko stoi w rozkroku, ręce 

trzyma na biodrach, wykonuje skręty tułowia w lewą stronę i prawą stronę. 

– Zabawa skoczna – dziecko w przysiadzie podpartym ręce trzyma przed 

sobą na podłodze. Na klaśnięcie wysoko wyskakuje w górę i wyciąga ręce. 

– Ćwiczenie z elementem równowagi – dziecko prostuje plecy, ręce 

wyciąga w bok. Naśladuje przejście po linie, tak jak robi to akrobata. Porusza 

się powoli, stopa za stopą. 

– Ćwiczenia uspokajające. Marsz po okręgu. Wspięcie się na palce (wdech 

nosem),opuszczenie na całe stopy (wydech ustami). 

 

Ćwiczenia gimnastyczne: 

CELE: 

• kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej 

• usprawnianie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• usprawnianie umiejętności czworakowania 

• wyrabianie umiejętności chwytu i rzutu 

 

Przebieg zajęć: 

• Ćwiczenia z czworakowaniem – Rodzic układa na dywanie 4 plastikowe 

kubeczki, jeden za drugim z zachowaniem około półmetrowego odstępu. 

Dziecko przyjmuje pozycję na czworakach i porusza się slalomem między 

ułożonymi kubeczkami. Gdy dojdzie do ostatniego kubeczka podnosi go, 

prostuje się, unosi ręcę wysoko nad głową i kładzie ponownie kubek na 

podłodze. 

• Rozwijanie umiejętności równoważnych – Rodzic układa na dywanie 

sznurek. Dziecko przechodzi po nim stopa za stopą, starając się utrzymać 



równowagę i nie zejść z wytoczonego toru. 

• Rozwijanie umiejętności rzutów – Dziecko siada w siadzie skrzyżnym i 

przekłada piłeczkę lub miękką zabawkę pluszową z ręki do ręki przed sobą. 

Biega po pokoju i podrzuca maskotkę nad głową. 

• Ćwiczenie uspokajające – Marsz po obwodzie koła połączony ze 

śpiewaniem dowolnej piosenki. 

 

 

Zabawa ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” 

Rodzic wyznacza na podłodze granicę Polski np. za pomocą sznurka lub 

wstążki. Na ułożonym kształcie Polski rodzic układa ilustracje przedstawiające 

charakterystyczny krajobraz Polski np. morski, górski, nizinny. 

 

Ilustracje do wycięcia i ułożenia na mapie: 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Dziecko porusza się w rytm dowolnej piosenki. Gdy rodzic wyłączy piosenkę, 

dziecko zatrzymuje się przy wybranej ilustracji na mapie. Rodzic może pokazać 

dziecku ruch kojarzący się z danym miejscem np. (morze – naśladuje pływanie, 



ruch fal, góry – naśladuje wwspianie się na góry z wysokim unoszeniem kolan, 

niziny – naśladuje zbieranie grzybów i jagód). 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pomnik” 

CEL: 

– kształtowanie biegu bez potrąceń 

Dziecko biega po dywanie w różnych kierunkach. Gdy rodzic wypowie hasło 

„Pomnik”, dziecko staje nieruchomo. 

 

Zagadki słowne pt. „Co to jest?” 

CELE: 

– utrwalenie symboli narodowych 

– rozwijanie logicznego myślenia 

 

Na czerwonej tarczy widnieje biały orzeł w koronie. Kto tego symbolu nie zna, 

niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło) 

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie. A na niej biel jest i czerwień. (flaga) 

 

Zwie się „Mazurek Dąbrowskiego”, choć Wybicki jest autorem, Pieśnią jest 

państwa Polskiego. Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 

 

 

Poniższe ilustracje mogą pomóc w rozwiązaniu zagadek. 



 

 
 

Zajęcia techniczno-patriotyczne „Godło Polski” 



CELE: 

– utrwalenie symboli narodowych 

– rozwijanie ekspresji ruchowej 

– kształtowanie twórczej postawy 

 

Praca plastyczno-techniczna „Orzeł Biały” 

CELE: 

– rozwijanie małej motoryki 

– kształtowanie umiejętności wykonania pracy według instrukcji 

– zapoznanie ze sposobem robienia masy solnej 

Wykonanie orła z masy solnej. Do wykonania masy solnej potrzebne będą: 

– jedna szklanka mąki 

– jedna szklanka soli 

– 3/4 szklanki ciepłej wody 

Produkty wsypujemy do miski i wygniatamy na gładką maskę dolewając 

stopniowo wody i lepimy orła. I już gotowe! 

 

 
 

Pokoloruj godło Polski a następnie wytnij i ułóż puzzle. 

Zajęcia matematyczne „Dziewięć kubeczków” 



CELE: 

– poznanie obrazu graficznego liczby 9 

– kształtowanie pojęcia liczby 9 

– wdrażanie do używania liczebników porządkowych 

– doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności 

 

Zabawa doskonaląca umiejętność liczenia „Guziczki w kubeczku” 

Przebieg zabawy: 

Rodzic układa dziewięć kubeczków na stole. Dziecko przelicza kubeczki, 

rodzic do każdego kubeczka wrzuca po jednym guziku, dziecko przelicza 

guziki a rodzic pyta czy jest ich więcej czy mniej niż kubeczków. Dziecko 

dochodzi do wniosku, że guzików i kubeczków jest po tyle samo. Następnie 

rodzic pyta dziecko jaki kolor guzika znajduje się np. w czwartym kubeczku od 

lewej strony itp. Guziki można zastąpić kolorowymi kółeczkami z papieru. 

 

 

 

Rodzic rozkłada na podłodze wstążkę w kształcie cyfry 9. Zadaniem dziecka 

jest wodzenie palcem po kształcie dziewiątki a następnie chodzenie po wstążce 

stopa za stopą oraz rysowanie cyfry na kartce i w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklejenie cyfry 9 kawałkami krepiny bądź papieru kolorowego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Policz ile jest motylków? - zaznacz odpowiednią cyfrę u dołu karty. Możesz 

pokolorować motylki. 



Zajęcie plastyczne „Biało-czerwone drzewo” 

CELE: 

– rozwijanie twórczej postawy 

– ćwiczenie małej motoryki 

– utrwalenie schematu własnego ciała 

 

Dziecko rysuje na kartce drzewo. Górną część dłoni malujemy farbą na biało a 

dolną na czerwono. Pomalowaną dłoń dziecko odciska na drzewie tworząc 

liście. 

 

 

Zajęcia „Magiczny Kraków” 

CELE: 

– usprawnianie małej motoryki 

– utrwalenie tańców polskich 

– utrwalenie wiedzy związanej z folklorem narodowym 

 

Nauka piosenki ludowej „Krakowiaczek jeden” 

 

Krakowiaczek jeden                                         Krakowianka jedna 

miał koników siedem,                                      miała chłopca z drewna, 

pojechał na wojnę,                                          a dziewczynkę z wosku, 

został mu się jeden.                                         wszystko po krakowsku. 

 

Siedem lat wojował,                                        Buzi nie umyła, 

szabli nie wyjmował,                                      włosy rozwichrzyła. 

szabla zardzewiała,                                        A do tego jeszcze     

wojny nie widziała.                                        buciki zgubiła. 

 

Zachęcam do wspólnego śpiewania i obejrzenia filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo 

 

 

Obejrzenie układu tanecznego „Krakowiak” 

https://www.youtube.com/watch?v=8LEKfBk4R8E 

Zadaniem dziecka jest cwałowanie w rytm muzyki po obwodzie koła. Podczas 

tańca dziecko trzyma ręce na biodrach. Miłej zabawy! 

 

 

 

 

A teraz zobaczcie jak wygląda Kraków: 

https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo
https://www.youtube.com/watch?v=8LEKfBk4R8E


 

 

 

 
 

 

 

Pokoloruj Lajkonika według podanego wzoru. 



 

 
 

 

 

 

Pokoloruj obrazek przedstawiający Krakowiaka i Krakowiankę. 



 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie procesów 

poznawczych 

grupa IIIB 
 

CELE: 

• usprawnianie percepcji słuchowej 

• kształtowanie umiejętności budowania rymów 

• usprawnianie umiejętności budowania zdań 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• wzbogacenie słownictwa 

• kształtowanie umiejętności wysłuchiwania głosek w nagłosie 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 

Przykłady zabaw: 

Zabawa „Dokończ zdanie...” 

– Lata mucha koło... (ucha), 

– Lata osa koło... (nosa), 

– Mały kotek wszedł na... (płotek), 

– Dla ochłody zjadam...(lody) itp. 

 

Zabawa „Ułóż zdanie” 

Zabawa polega na dokończeniu przez dziecko rozpoczętego przez rodzica 

zdania np. 

– „Chłopiec czyta...” 

– „Wiosną świeci...” 

– „Ola rysuje...” 

Staramy się o to, aby zdania składały się z co najmniej 3 wyrazów. 

 

Zabawa „Ułóż wyraz na określoną głoskę” 

Zadaniem dziecka jest układanie wyrazów na głoskę wybraną przez rodzica. 

Proszę wybierać wyrazy rozpoczynające się samogłoskami np. A,O,U,E,I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie usprawniania 



funkcji sensoryczno-motorycznych grupa IIIB 
 

CELE: 

• usprawnianie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• usprawnianie percepcji wzrokowej 

• usprawnianie logicznego myślenia 

• rozwijanie wyobraźni 

 

Zabawa „Który do którego?” 

Poszukaj razem z dzieckiem w czasopismach kolorowych zdjęć, po czym 

przetnij je pionowo na pół. Ułóż poszczególne połówki na dwa stosy. Poproś 

dziecko, żeby z pierwszego stosu wybrało połówkę dowolnego zdjęcia. Niech 

wyobrazi sobie i opowie jak może wyglądać druga połowa zdjęcia. Zadaniem 

dziecka jest odszukanie drugiej połowy wśród zdjęć na drugim stosie i 

dopasowanie do obrazka. 

 

 

Zabawa „Gdzie jest zajączek?” 

Zasłaniamy okna w pokoju. Dziecko siedzi przodem do ściany. Rodzic 

„puszcza zajączki” światłem latarki. Zadaniem dziecka jest śledzenie toru ruchu 

„zajączka” samymi oczami bez poruszania głową. 

 

Zabawa „O czym myślę?” 

Rodzic wybiera jakiś przedmiot znajdujący się w pokoju. Nie mówi jego nazwy, 

tylko daje kilka podpowiedzi dotyczących tego przedmiotu. Zadaniem dziecka 

jest odgadnięcie o jakim przedmiocie mowa. 


