
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy " Słoneczka" na 13 maja 2020 r. Środa 

Prosimy przygotować 

 - atlas 

- fizyczną mapę Polski; 

 laptop, 

 komputer lub komórka;  

 

Zajęcie 1 i 2.  

„ Jesteśmy Polką i Polakiem”- utrwalanie wiadomości o stolicy i symbolach narodowych oraz 

utrwalenie piosenki; zapoznanie z wyglądem mapy Polski. 

 

Cele: rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie poczucia rytmu; wskazuje na mapie 

Polski: Warszawę, Bałtyk, Tatry…  

 

1). Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. 

-Wyjaśnianie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć. 

− Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne 

wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy. ( 1 zwrotka hymnu: ) 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ 

 

2). Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski. 

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

całego kraju. Pokazanie ich na zdjęciach, np.: budynek Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd 

Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

https://youtu.be/Ews80RStuRw film trwa około 8 min.; 

  

3). Oglądanie mapy Polski. 

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 (Wrszawa, Kraków, Gdańsk), odczytywanie na mapie 

niektórych nazw: Tatry, Bałtyk, odczytywanie nazw państw sąsiadujących z Polską ( chętne 

dzieci).  

 

4). Zabawa ruchowa Warszawskie gołębie. 

Dzieci poruszają się, naśladując lot ptaków. Na hasło STOP zatrzymują się i klaszczą w ręce 

rytmizując tekst: Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z góry podziwiają. 

 

5) Śpiewanie piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"  

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

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 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FioUutRw9WeQ%3Ffbclid%3DIwAR12o_ASCidPzBb8zxp2s8bytMmuUUhYkX8k7kv2CkLqjryxZjnBBtUu83g&h=AT2Szm8NtUhyyo5F9wagVPbXdgVIg2k_wRt-kzF77EWpFnN9xvz1VsVY_-95QW7S08I2q5IsiMValcub3jHEQlSW-4S-r_uMNYdJvRs2aPBMIt1c_5rXt5zZMgnX4XQAGZdZJ6ZSHqrsTPFPkNVJGA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEws80RStuRw%3Ffbclid%3DIwAR1OAsslQGULr3u_gxZC91hOBfnCVX5j-tgEwbWbAoIBggmDPwp6VANVL40&h=AT3j6rnC_HMJZ2sZkJ4K-hRx1_9UCHFz3jd1zjb_pQAYyEOqgaXxBr1z0e4jMlSM0rPpNFU3wuMxHNPK9ZZA-_Aig75_6RVX0GU8xZxa8kB9Ekw_Tlg3vxjaiKR-cb0x2v6oQX6ZkqWazPXqnyj_-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fplug6OIrxRM%3Ffbclid%3DIwAR2WKJ_cAll3QLICMvxtMLWStIcpUrkxXDALg8nYxKg4cc8Vzyn-sw5kx68&h=AT0Nm9IS2pBGQ1sxDJWuMcFILMz3lgi59-7_M5oJUzwPPHU6JKNMvCoUFtTcrvGk7hWr_iWMjwJnT9IygzZTPxBuZm7MNgR406BKuO6Q5e2nEJ7Y453h4zqrwB7lvyfU4KZnsaGxMuiDcfCbPLlLQQ


Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty /2x 

 

6) Dla chętnych 6- latków na zakończenie proponuję wykonanie mapy Polski. 

 

Propozycja zajęć popołudniowych 

 

1. Gra dydaktyczna „Tworzymy kolekcje”. 

https://learningapps.org/watch?v=p9g8kcjkc20 

 

2. Ćwiczenia w czytaniu.  

Potrzebna będzie: wyprawka, karta N, nożyczki, klej. Wycinanie obrazków i zdań. Układanie 

zdań do obrazków. Odczytywanie ich.  

Zdania:  

W wazonie jest bukiet bzu.  

https://learningapps.org/watch?v=p9g8kcjkc20&fbclid=IwAR3v0boY7D_XH0TLXEaH2cTRmBMnqJZxQDfGezMwCkKqWfoT-akes6LCpCw


Olek je jajko ugotowane na twardo. 

Ada rysuje upragnionego kotka.  

To stokrotki, maki a dookoła trawa.  

Ada niesie jej ulubione bazie – kotki.  

To hulajnoga Ady, a tam rower Olka. 

 

Życzymy miłego dnia ! Pozdrawiamy serdecznie wszystkie Słoneczka.  

 


