
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „POLSKA-KRAJ EUROPEJSKI“ 

 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 06.05.2020 

1. Kochani Rodzice i Kochane Rybki usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i  wspólnie 

wykonajcie ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Można dać dziecku do ręki małe lusterko lub stanąć przed dużym lustrem . 

 

Kolory flagi – Rodzic podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do 

góry, w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę. 

 

Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza 

językiem po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

 

Gedymin jadzie  na koniu– dziecko naśladuje stukot kopyt konia  księcia litewskiego. 

Przyklejają szeroko ułożony język do podniebienia i odbijają go, jednocześnie 

ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko. 

 

Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i poruszając 

nim na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

 

Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język do 

przodu i porusza  nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

 

 

2.Kochani zapraszam Was do posłuchania piosenki  pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 

Proszę wejść w link: https://www.youtube.com/watch?v=eLvXaEGc8Jk 

  

Poniżej umieściłam dla Państwa tekst piosenki, zapraszam do wspólnego śpiewu. 

(Załącznik nr 1) 

 

3.Następnie możecie porozmawiać na temat treści piosenki:  

Propozycja pytań na temat piosenki: 

- Jakie osoby występują w piosence? 

- Czym podróżują dzieci by poznać kraj? 

- Jaki jest to kraj? 

- Jakie polskie miasta odwiedziły dzieci? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLvXaEGc8Jk


4. Zapraszam Was do wspólnej zabawy ruchowo-naśladowczej przy poznanej 

piosence pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”.  

 

Proszę wejść w link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=plug6OIrxRM&feature=emb_

title 

 

Rodzic odtwarza piosenkę,  dzieci ilustrują jej treść ruchem, następnie rodzice 

naśladują ruchy dzieci. 

 

5. Drogie Rybki zapraszam Was do wykonania Mapy Polski-Kącik Artysty-karty 22 i 

23.  

 

Proponuję aby dziecko wykonało makietę mapy Polski. Na morzu nich nalepi fale z 

plasteliny, plażę wylepi małymi kuleczkami żółtej plasteliny. Jeziora i rzekę wylepi 

niebieską plasteliną, a góry dużymi kulkami z szarej plasteliny. Umieści na mapie w 

odpowiednich miejscach: statek, latarnię morską, żaglówkę i tabliczki z nazwami 

miast. Własnoręcznie wykonaną  makietę może powiesić w swoim pokoju. 

       

    

 POWODZENIA 

 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Kart pracy -Nowa Trampolina Część 4 str. 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=plug6OIrxRM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=plug6OIrxRM&feature=emb_title


Załącznik nr 1 

„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” 

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 przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

2. 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 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

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 Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

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 Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 


