
 

6 maja.2020r. grupa OB. Elżbieta Kozikowska 
 

TEMAT: POLSKIE KRAJOBRAZY 

 
1. „Dziwne wyrazy” – zabawa dydaktyczna 

– R. prosi dzieci o wybranie z zestawu Alfabet 10 liter, które już rozpoznają. Dziecko wybiera 

swój zestaw, może też wybrać litery, które jeszcze nie zostały wprowadzone, ale ono już je 

zna. Następnie, niezależnie od rodzaju wybranych liter,  dziecko wyjmuje z zestawu 

samogłoski: o, a, i, e, u. R. wyjaśnia sposób zabawy: Za chwilę  przykryjesz swój zestaw liter 

chustką tak, by go nie było widać. Pięć samogłosek połóżcie oddzielnie. Waszym zadaniem 

jest wylosować spod chustki trzy litery i dobrać do nich jedną lub dwie samogłoski. Następnie 

ułóżcie z tych liter wyraz i spróbujcie go przeczytać. Wyraz nie musi oznaczać konkretnej 

rzeczy, nie musi też naprawdę występować w języku polski 

 

2. „Polskie krajobrazy”  
 

Obejrzyjcie film 

 

Wędrówki z mapą – film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

Krajobraz Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 
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3. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa.  

 

 R. wypowiada tekst rymowanki, dzieci próbują powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący 

do dwuwersu. Podczas wypowiadania rymowanki dzieci przeskakują obunóż w lewo stronę, 

następnie znowu do środka i na prawo. Proponowane rymowanki:  

 

Zosia koszyk grzybów niesie,  

Bo od rana była w (lesie).  

 

Wojtek chciałby pójść do lasu,  

Ale nie ma na to (czasu).  

 

Tutaj rosły dwa maślaki,  

Ale zjadły je (ślimaki).  
 

Julek na łące był dzisiaj z rana,  

Widział tam żaby oraz (bociana).  

 

Stasio na łące spotkał ropuchę,  

Co polowała właśnie na (muchę).  



 

 
4. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. 

 

 R. zaprasza dzieci do rozmowy:  

 Przypomnijcie mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się nasze 

przedszkole.  

 Czy to jest miasto, czy wieś?  

 Czy wiecie, gdzie mieszkają wasi dziadkowie? 

 A czy ktoś z waszej rodziny mieszka w górach / nad morzem / nad jeziorem?  

 Jak nazywają się te miejscowości?  

 

 A teraz wracamy nad morze i zapraszam was do wspólnej zabawy. 

 

5. Zabawy muzyczno – ruchowe 

 

„Gra w piratów” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9emmoJsU3g 

 

„Oto morze Bałtyckie jest” –piosenka  do naśladowania 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZxMiWyO3YA 

 

Oto morze Bałtyckie jest 

Oto łódka na Morzu 

Oto człowiek na łódce na Morzu 

Oto ręce człowieka na łódce  

Oto sieci w rękach człowieka 

Oto ryby w sieciach 

Oto monety w rybach 

Oto twarze na monetach 
 

6. Praca plastyczna – „Góry” 

 

– będą potrzebne farby i świeczka – zachęcam do namalowania naszych gór. Dziecko rysuje 

kształt gór świeczką na kartce, następnie maluje farbą , która spłynie z wosku i uwidoczni 

kształt naszych gór. 

( należy wyszukać trójkątów ) 

 

7.  

Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po 

śladzie.  

Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z 

poznanych liter, rozwiązywanie rebusu 

 

Zachęcam do pracy i zabawy        POWODZENIA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9emmoJsU3g
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