
Mieszkamy w Polsce (27-30.04.2020) 

 

I. Mapa Polski 

Ze względu na zbliżające się Święto Konstytucji 3 Maja, rozmawiamy z dziećmi o Polsce.  

Przypominamy jak wygląda godło, flaga, słuchamy razem Hymnu narodowego (zadania w fioletowej 
książce (str.28) . Pokazujemy dziecku mapę Polski, a  na niej Warszawę, Wisłę, Morze Bałtyckie 

(również miasta, które wspólnie odwiedziliście). W załączniku nr 1 jest kontur Polski- wyklejamy 

plasteliną ( formujemy z plasteliny wałeczek) granice Polski, zaznaczamy Wisłę, kropkami miasta 

(wybrane miasta, przez które przepływa Wisła): Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk, (dzieci, które 
potrafią, mogą same podpisać.) 

 

II. Kraków 
- Słuchanie legendy ,,Smok wawelski” 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 

- Ponieważ  historia smoka wawelskiego to tylko legenda i tak naprawdę nie wiemy jak wyglądał, 
możemy sobie tylko wyobrazić. Proponuję, żebyśmy stworzyli własnego smoka.  

Zanim to zrobimy, musimy sobie przypomnieć w języku angielskim:  

części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw 

i liczby. 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 
 

dragon - smok.  

Draw a dragon with: (narysuj smoka z): 

1 stomach -brzuch 
3 heads -głowy 

6 arms -ręce 

4 legs -nogi 
4 eyes - oczy 

2 noses -nosy 

1 mouth - usta 
6 ears -uszy 

OCZYWIŚCIE CZEKAM Z NIECIERPLIWOSCIĄ NA ZDJĘCIA WASZYCH SMOKÓW. 

 

II. Warszawa 
Wyjaśnienie dziecku, że Warszawa jest stolicą Polski, a jej symbolem jest syrenka (dzieci powinny 

pamiętać legendę o powstaniu warszawy, jeżeli nie pamiętają można przeczytać tutaj) 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html 
Zachęcam do rozmowy na temat Warszawy na podstawie własnych wiadomości oraz ilustracji w 

podręczniku (str.30-31). Rysujemy po śladzie bez odrywania ręki wzory ze strony 30,31. Rysujemy po 

śladzie syrenę (str.29) 
 

III. Toruń 

1.,,Legenda o toruńskich piernikach” (czytana przeze mnie) 

https://drive.google.com/open?id=1KurRtTinir82X0MsirNwij4lDudiAoOr 
2. Piernikowe zabawy 

W załączniku nr 2 znajdują się pierniki (ilustracje) w różnych kształtach, podzielone na dwa zestawy. 

Pierwszy dla rodzica, drugi dla dziecka. Należy wyciąć te pierniki i podkleić na grubszą kartkę.  
Rodzic układa w szeregu przed dzieckiem swoje pierniki. Prosi dziecko, by się przyjrzało i 

zapamiętało jak są ułożone. Następnie zakrywa kartką(tak żeby nie było widać) i prosi dziecko, by 

ułożyło w takiej samej kolejności.  

- jeśli dziecko ma problem-zacznijcie od trzech kształtów 
- żeby się szybko nie znudziło, zamieńcie się rolami :dziecko układa, rodzic odtwarza. 

- można nieco utrudnić i stworzyć więcej kształtów lub wydrukować podwójnie 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html


- możliwości jest zapewne dużo więcej-uruchomcie swoją kreatywność  

 W załączniku nr 3 znajdują się po lewej stronie gotowe ozdobione pierniki, po prawej nieskończone. 
Dokończ ozdabianie pierników tak, żeby ten z lewej strony i ten z prawej wyglądały identycznie. 

Pamiętaj! Linie poziome rysujemy od lewej do prawej strony, a pionowe z góry na dół.                    

(Zamiast drukować, można również samemu narysować) 
3. A może macie ochotę upiec pierniki? Zachęcam. 

 

IV. Gdańsk 

To ostatnie  miasto, które spotyka Wisła nim wpadnie do Morza Bałtyckiego. Co warto tam zobaczyć? 
https://www.youtube.com/watch?v=V6lErD4-d08      

Istnieje również legenda ,,Lwy gdańskie”- jeśli dzieci będą miały ochotę posłuchać, jej tekst jest 

dostępny tutaj: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-lwy-gdanskie.html 
 - Układamy zdania o Gdańsku i liczymy słowa w zdaniu (1 słowo, 1 palec) 

Gdańsk to stare miasto. 

Chciałabym pojechać do Gdańska na wakacje. 
Gdańsk ma ulicę Długi Targ 

Gdańsk jest częścią Trójmiasta. 

Gdańsk leży nad Morzem Bałtyckim. 

 

V. Sąsiedzi Polski  i nie tylko 

1. W podręczniku  (str.34) znajduje się mapa Europy, na której są zaznaczone państwa sąsiadujące z 

Polską. Dzielimy ich nazwy na sylaby, głoski. Pytamy dziecko co słychać na początku słowa, np. 
Słowacja, a co na końcu. (jeśli będą wykazywać zainteresowanie, pomóżmy im zapamiętać nazwy 

stolic tych państw-zawsze to dodatkowe ćwiczenie na pamięć) 

2. W podręczniku  (str.35) znajdują się flagi wybranych krajów należących do Unii Europejskiej- ich 

nazwy również dzielimy na sylaby, głoski, kolorujemy flagi wg wzoru; opisujemy wygląd flag, np. 
Flaga Polski to dwa poziome pasy: biały na górze, czerwony na dole. 

3. Załącznik nr 4 to zadanie dla chętnych na Dzień Flagi (2 maja). Pokoloruj na czerwono wskazane 

pola (Myślę, że trzeba będzie przypomnieć dzieciom w jaki sposób znaleźć te pola). 
 

VI. Odkrywamy literę H 

-Słuchamy bajki o literce H (bajka do słuchania poniżej) 
https://drive.google.com/open?id=1KbbY2ZgHJ8AsvQloZrA6BZTnXPZE_xlV 

-Wymieniamy jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską H 

- Zanim pisanie w książce-mogą dzieciaki popisać palcem na tacy posypanej kaszą manną lub mąką; 

ulepić literę z plasteliny, ułożyć z kamyków, patyków na podwórku 
-Uzupełniamy zadania w książce związane z literą H (proszę zwracać uwagę, by pisząc litery dzieci 

zachowywały kierunek pisania, tak jak pokazano na przykładzie) 

 
 W miarę możliwości wykonujemy wszystkie pozostałe ćwiczenia w podręcznikach, o których 

tu nie napisałam. I oczywiście dużo się ruszamy na świeżym powietrzu.  

 W poniedziałek wyślę na podane przez Państwa adresy mailowe prezentację-quiz dla dzieci 
sprawdzający ich wiedzę o Polsce. 

 Proszę pamiętać, że to jedynie propozycje. 

 

Pozdrawiam życząc zdrówka i dobrej zabawy 
Asia Olendzka 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6lErD4-d08
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-lwy-gdanskie.html
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Załącznik nr 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zestaw 1                                                                              Zestaw 2 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Załącznik  nr 3 
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Załącznik nr 4             

 

                                                                                                                                   

Pokoloruj na czerwono pola (można też wykonać taką kratownice samemu w zeszycie w 

kratkę) 
 

A- 6,7,8,9,10                            F- 6,7,8,9,10                             

B- 6,7,8,9,10                           G- 6,7,8,9,10                             

C-6,7,8,9,10                            H- 6,7,8,9,10                             

D- 6,7,8,9,10                            I- 6,7,8,9,10                             

E- 6,7,8,9,10                            J- 6,7,8,9,10                             

 


