
Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami oraz przesyłania dziecięcych prac na 

maila grupowego. 

adresy e – mail grup 6 latków:  

 

0A : przedszkole1sekretariatoa@wp.pl 

 

0B - przedszkole1.0b@wp.pl 

 

0C - 1sekretariat.Oc@wp.pl 

 

 

Propozycje zajęć dla 6 latków 27.04 – 30.04.2020 r. 

 

 Temat tygodnia: Mój region, moje państwo, moja Unia 

Poniedziałek 

27.04.2020r. 

 

1.  Polska to moja ojczyzna – ćwiczenia w czytaniu – 

załącznik nr 1 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – załącznik nr 2 

 

Wtorek 

 

28.04.2020r. 

 

 

1. Praca plastyczno – techniczna "Orzeł" – załącznik nr 3 

2. Słuchanie piosenki Niezwykłe Lekcje Rytmiki- Jestem 

Polakiem – załącznik nr 4 

 

Środa 

29.04.2020r. 

 

 

1. Słuchanie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” 

- załącznik nr 5 

2. Praca plastyczna Ryżowa Polska – załącznik nr 6 

 

Czwartek 

30.04.2020r. 

 

1. Zabawa matematyczna Syrenka Warszawska. Malowanie według 

obliczeń – załącznik nr 7 

 

2. Zabawa przy piosence Niezwykłe Lekcje Rytmiki- Jestem 

Polakiem – załącznik nr 8 
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Poniedziałek  27.04.2020r. 

Załącznik 1 

Polska to moja ojczyzna – ćwiczenia w czytaniu.  

Karta pracy, cz. 4, s. 32.  

1. 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.  

2. Oglądanie mapy fizycznej Polski.  

Pokazywanie przez osobę dorosłą: stolicy Polski – Warszawy, gór (miejsca pomarańczowe), 

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

miejscowość dzieci. Wskazywanie najdłuższych rzek, odczytywanie ich nazw.  

 

Można skorzystać z mapy zamieszczonej poniżej lub mapy fizycznej Polski w dowolnym 

atlasie, internecie czy innym źródle. 

 



 



3. 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.  

Załącznik nr 2  

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

1. Marsz po obwodzie koła w rytm  muzyki, na hasło rodzica dziecko staje np. na baczność,  

z gazetą na głowie, na jednej nodze, z gazetą między kolanami itd.  

 

2.,,Czytanie gazety” - siad skrzyżny, skręty głowy w lewo, w prawo. Przesuwanie gazety 

położonej na parkiecie stopą do rodzica. (powtórzenie kilka razy).  

 

3. „Kwiaty kwitną i więdną na łące” - dziecko w pozycji kucznej, głowa schowana, 

powoli podnosi się, rozprostowuje ręce, nogi, tułów i wyciąga ramiona w górę, wraca do 

pozycji kucznej. 

 

4. „Piłeczki” - zgniecenie gazety w kulkę,  podrzucanie jej prawą ręką, lewą ręką, oburącz, 

przerzucanie z ręki do ręki. 

 

5. „Tocz się tocz piłeczko” - dziecko siedzi w siadzie klęcznym i próbuje przesuwać kulkę 

do przodu przez dmuchanie na nią. 

 

6. „Raki ” - czworakowanie z gazetą na brzuchu. 

 

7. „Spacer najedzonych przedszkolaków” - dziecko wkłada gazetę pod koszulkę, bo się 

bardzo najadło i powoli spacerują w rytm muzyki na paluszkach…na piętach… 

 

8. „Rzuć do celu” - wrzucanie kulek z gazet do kosza. 
 

Wtorek 28.04.2020r. 

Na jutro tj. środę do pracy plastycznej proszę przygotować ryż, którego część 

zabarwiamy na kolor czerwony np. czrwonąfarbą plakatową lub barwimy burakiem i 

pozostawiamy do wyschnięcia. 

Załącznik nr 3  

Praca plastyczno – techniczna "Orzeł" 

 Słuchanie opowiadania 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 przy-

wołał. A gdy przy nim stanęli, powiedział:  

– Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten 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.  

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?  

 



Praca plastyczno – techniczna  

Potrzebne będą : nożyczki, rolka po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym, ołówek , 

mazak, klej, biały, żołty i czerwony  papier (jeśli nie mamy kolorowego papieru, to  biały 

kolorujemy kredkami /farbami) 

Wykonanie:  

Rolkę po papierze toaletowym smarujemy klejem i owijamy białym papierem (przycinamy 

papier odpowiednio do wielkości rolki). Na kolejnej kartce białego papieru dziecko 

odrysowuje swoje dłonie, a następnie wycina kształty dłoni. Na żółtym papierze rysujemy 

koronę, nóżki i dziób dla orła. Następnie wycinamy te kształty.  

Do oklejonej białym papierem rolki przyklejamy koronę (u góry), nóżki (na dole) i 

dorysowujemy mazakiem oczy i doklejamy dziób. 

Czrwony papier będzie stanowił tło i można nadać mu kształt taki jaki ma godło lub 

pozostawić kartkę taką,  jaka jest. 

Na czerwone tło naklejamy białe dłonie, które będą stanowiły skrzydła orła, a następnie 

doklejamy tułów ptaka 

 

 



 

Załącznik nr 4 

Słuchanie piosenki Niezwykłe Lekcje Rytmiki- Jestem Polakiem 

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

 

REF.: Jesteśmy Polką i Polakiem,  

dziewczynką fajną i chłopakiem,  

kochamy Polskę z całych sił,  

chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty.  

 

1.Ciuchcia na dworcu czeka,  

dziś wszystkie dzieci pojadą nią, by poznać 

kraj.  

 

Ciuchcia pomknie daleko,  

i wiele przygód na pewno w drodze spotka 

nas.  

 

REF.:Jesteśmy... 

 

2.Pierwsze jest Zakopane, 

miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare, 

w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszka 

smok. 

 

REF.:Jesteśmy... 

 

3.Teraz, to już Warszawa, 

to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest. 

Wisła, Pałac Kultury, 

Królewski zamek i wiele innych pięknych 

miejsc. 

 

REF.:Jesteśmy... 

 

4.Toruń z daleka pachnie, 

bo słodki zapach pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku, 

stąd szarym morzem można wyruszyć dalej 

w świat. 

 

REF.:Jesteśmy... (x3) 

 

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


 

Rozmowa z dzieckiem na temat piosenki:  

- O czym jest ta piosenka?  

-W jakim celu dzieci podróżują ciuchcią? 

- O jakich miastach śpiewają dzieci? 

- Kto mieszka w Krakowie? 

-Jak nazywa się stolica Polski? 

-Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski, która płynie przez Warszawę? 

-Jakie miasto pachnie piernikami? 

Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. Wspólne śpiewanie z dzieckiem. 

 

Środa 29.04.2020r. 

Załącznik nr 5 

Słuchanie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

Rozmow na temat wiersza: 

 kim jesteśmy? 

 co jest znakiem każdego Polaka? (orzeł biały) 

 jak nazywamy ten znak? (godło) 

 jak nazywa się nasz kraj? (Polska) 

 co to znaczy, że nasz kraj był „zdobyty krwią i blizną”? (trzeba było walczyć, żeby 

była wolnym krajem). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y


 



Załącznik nr 6 

Praca plastyczna Ryżowa Polska 

Tym razem flaga nietypowa, bowiem barwami narodowymi wypełniłnimy kontury naszego 

kraju. Dzięki temu dzieci szybko zapamiętają sobie kształt naszgo kraju i bezbłędnie odnajdą 

Polskę na mapie Europy.  

Do pracy potrzebny będzie ryż (w dwóch kolorach), klej, karta z konturem Polski – znajduje 

się niżej (można wydrukować lub odrysować z atlasu, encyklopedii itp.). 

 

Dzień wcześniej zabarwiamy część ryżu na czerwono, można zrobić to farbą lub użyć np. 

buraka czerwonego i pozostawiamy do wyschnięcia. Druga część ryżu pozostaje oryginalnie 

biała. 

Kontur Polski dzielimy na pół. 

Smarujemy klejem, najpierw dolną połowę i wyklejamy ryżem, a potem górną.  

Po wyschnięciu kleju zsypujemy tylko nadmiar ryżu i Polska gotowa. 

 

 

Jeśli zostało nam dużo ryżu możemy zrobić ozdobę na stół lub okno. Tzn. zsypać ryż do 

naczynia np. wazonu, kielicha itp. Na dół sypiemy ryż czerwony, a na górę biały. Można 

umieścić w wazonie flagę i ozdoba gotowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Czwartek 30.04.2020 r.  

Załącznik nr 7 

1. Syrenka Warszawska. Malowanie według obliczeń (wyniki i kolory na następnej stronie)  

 
 



7-żółty 

5-brązowy 

10-czerwony 

6-kremowy 

2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.  

Dodawanie z wykorzystaniem kostek. Dzieci kolejno rzucają dwiema kostkami, w których 

zaklejone są ścianki z sześcioma oczkami. Mamy tam cyfry 0. Po wyrzuceniu liczą oczka i 

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

Układa działanie: 5 + 4 = 9 i je odczytuje. 

3. 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. 

Załącznik nr 8  

Zabawy przy piosence  Niezwykłe Lekcje Rytmiki- Jestem Polakiem 

Zabawy muzyczno-ruchowa 

Utrwalenie słów piosenki „Jestem Polakiem” . Zabawy przy piosence. Podczas śpiewanie 

refrenu dziecko  macha rękoma w górze. 

Podczas pierwszej zwrotki dziecko naśladuje jazdę ciuchcią, porusza się po większej 

przestrzeni. Podczas drugiej zwrotki dziecko rysuje w powietrzu obiema rękoma góry, później 

udaje, że jest smokiem. Do następnych zwrotek dziecko dodaje kolejne ruchy. 

 

Dodatkowo można wykonać karty pracy, cz. 4, s. 34 i 35  


