
13.05.2020r. (tj. środa) – oddział III 

Temat zajęć: W wielkim mieście. 

Przed zajęciami proszę przygotować: klocki (dowolny rodzaj), karty pracy, 

kredki, ołówek. 

1. Posłuchajcie wiersza: 

 

,,Kim jesteś?”      E. Stadtmuller 

 

Czy wiesz, kim jesteś?                          no i stolica 

- To oczywiste!                                     - miasto syrenki! 

Co ci jest bliskie?                                 I jeszcze Wisła, 

- Znaki ojczyste.                                   co sobie płynie 

Ojczyste barwy                                     raz po wyżynie 

- biało-czerwone                                   raz po równinie 

Ojczyste godło                                      i mija miasta 

- orzeł w koronie                                   prześliczne takie … 

Ojczyste w hymnie                               - Już wiesz, kim jesteś? 

mazurka dźwięki,                                 - Jesteś Polakiem. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza: 

- O czym był ten wiersz? 

- Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka?  

- Jak mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska? 

 

3. Krajobraz Polski jest bardzo urozmaicony. Gdy popatrzymy na mapę to, 

zobaczymy na niej morze, góry, jeziora, rzeki, duże miasta (korzystając  

z mapy możemy wskazać wymieniony krajobraz). Proponuję, abyśmy 

wybrali się dziś do dużego miasta. 

 

4. Zabawa ruchowa ,,Wycieczka do dużego miasta” 

Wybieramy się w podróż – dziecko porusza się w wybrany sposób.  Mijamy 

góry -  dziecko naśladuje wspinanie się po górach, jeziora – dziecko siada 

na dywanie, naśladuje branie wioseł do rąk i przepływanie jeziora 

kajakiem, duże miasta – dziecko zamienia się w samochód i kontynuuje 

podróż. 

 



5. To jest duże miasto. 

 
Wrocław – Wyborcza.pl 

 

 

 

 

6. Miasta cały czas się rozwijają. Powstają w nich nowe osiedla 

mieszkaniowe.  
 

źródło: Radio 90 



5. Wybudujcie z klocków trzy budynki. Jeden niech będzie ośmiopiętrowy, po 

jego prawej stronie niech stanie budynek sześciopiętrowy, a po lewej 

czteropiętrowy. 

- Który budynek jest najwyższy?   

- Który budynek jest najniższy?  

(W wolnej chwili możecie dobudować jeszcze inne budynki i ułożyć je tak,  

aby powstało osiedle – miłej zabawy) 

 

 

 

 

 



7. Ćwiczenia w kartach pracy: 

- dzieci 5-letnie – strona 20 - 22 – zgodnie z poleceniami (nie trzeba 

wykonywać wszystkich ćwiczeń naraz, prace możecie rozłożyć na kilka 

dni) 

- dzieci 6- letnie – strona  20 – 22 – według podanych instrukcji. 

 

źródło: przewodnik metodyczny cz.5 ,,Olek i Ada” wyd. MAC 

**************************************************************** 

 

Jeszcze dla was  piosenka (przesyłam ją w załączniku). Kto chce może się jej 

nauczyć  

 

,,Jestem Polakiem”    (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

Ja jestem Polką, a ty Polakiem 

Polska jest naszą ojczyzną 

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk, 

nad Wisłą – rzeką błękitną.  

 

Ref: 

Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce 

a Polska leży w Europie 

więc obok flagi biało – czerwonej 

flaga niebieska w gwiazdki złote 

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej 

wspólnocie przyjacielskich krajów, 

gdzie wszyscy sobie pomagają 

zawsze wzajemnie się wspierają. 

  

Zwiedzamy Polskę i inne kraje. 

Jak żyje się we wspólnocie? 

W zgodzie, jedności  - na pewno bezpieczniej, 

i lepiej, łatwiej, owocniej. 

 

Ref: 

Mieszkamy w pięknym kraju … 


