
TEMAT: SZLAKIEM WISŁY 

 

 
 

                                                            

                                                  

 

1. Jak już wiecie największą rzeką w Polsce jest Wisła. 

Posłuchajcie LEGENDY jak powstała Wisła.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

 

 

2.”Zagadki znad Wisły”  

 

Odszukajcie  mapę Polski, wodząc palcem po Wiśle zaznaczonej na ilustracji. Z pomocą R. 

odszukajcie miejsce, skąd wypływa Wisła,  i odczytajcie nazwy miast, przez które przepływa 

w drodze do morza. A teraz zapraszam was  do zabawy: Poproszę rodziców o przeczytanie  

zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi z gór do morza. 

Poproszę, żebyście spróbowali je odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza. 

Spróbujcie razem odszukać i wskazać te miasta na mapie.  

 

Zagadka pierwsza  

 

Popłyniemy Wisłą                                                    Bogactwo i chwałę,                                                

Razem z rybitwami,                                                 Mężnych królów wielu,  

Zobaczymy miasta,                                                  Którzy tu rządzili  

Co leżą przed nami.                                                  Na polskim Wawelu.  

 

 

Już zakręca rzeka                                                       Każde dziecko teraz  

I czule oplata                                                              Na pewno odpowie,  

Miasto, co pamięta                                                     Gdzie jest zamek Wawel?  

Dawne dni i lata.                                                        No, proszę? W (Krakowie).  

 

Zagadka druga  

 

Na brzegu Syrenka,                                                     Zamek, a przed zamkiem  

Miasta swego broni.                                                    Na szczycie kolumny  

Tarczą się osłania                                                        Stoi sam król Zygmunt  

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg


I miecz trzyma w dłoni.                                               Z miasta swego dumny.  

 

  

Dalej – Stare Miasto –                                                  Więc jakie to miasto,  

Barwne kamieniczki.                                                    Gdzie wciąż mieszka sława?  

Zbiegają ku Wiśle                                                         To stolica Polski,  

Wąziutkie uliczki.                                                         A zwie się (Warszawa). 

                                                                       

Zagadka trzecia  

 

Teraz popłyniemy                                                          To jego nauka  

Do miasta pierników,                                                     Sprawiła, że może  

Sporo się dowiemy                                                         Teraz kosmonauta                            

Tu o Koperniku.                                                             W gwiezdne mknąć przestworze.  

 

  

Kiedy wyruszymy                                                          Pierniki tu lepsze  

Ulicami miasta,                                                              Niż piecze babunia.  

Pomnik astronoma                                                         Gdzie dopłynęliśmy?  

Przed nami wyrasta.                                                       Do miasta (Torunia).    

 

Zagadka czwarta  

 

Płyńże, miła Wisło,                    Wisła z sinym morzem        Patrzy na ich przyjaźń 

Płyń, Wisło szeroka!                   Zostać zapragnęła               Neptun i po pańsku  

Wtem, słońce zabłysło –             I o rannej zorzy                   Informuje Wisłę,  

Przed nami zatoka!                     Do morza wpłynęła.           Że jest wreszcie w (Gdańsku). 

                                     

 

3. Rzeka Wisła jest piękna i o niej powstała piosenka  

,, Płynie Wisła, płynie…”, której posłuchajcie, a potem nauczcie się pierwszej i drugiej 

zwrotki piosenki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo  

 

1) Płynie Wisła, płynie  

Po polskiej krainie, (bis)  

A dopóki płynie  

Polska nie zaginie. (bis)  

 

2) Zobaczyła Kraków,  

Wnet go pokochała, (bis)  

A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis) 

 

4. Zapoznanie z literą j, J 

 

Drogi rodzicu zapoznaj dziecko z literką j ,J – małą, wielką, drukowaną i pisaną. 

 

 Analiza i synteza słuchowa słowa „jama” 

 

 Dzielenie słowa jama na sylaby, na głoski 

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo


 Zapytaj dziecka co słyszy na początku słowa jama? 

 Prosimy podajcie słowa rozpoczynające się na głoskę  ( np. jajko, jeż itp.), mające ją 

w środku ( np. kajak) oraz na końcu (np. klej itp.) 

 Z ilu głosek składa się słowo jama? 

 

 Budowanie schematu słowa jama.  

 

Wypchnijcie  razem z dziećmi   , czerwone i niebieskie kartoniki są w WYPRAWCE. Ułóżcie 

tyle kartoników, ile słyszymy głosek w słowie jama. Następnie pod spodem niech dziecko 

wskaże spółgłoski i samogłoski w słowie jama za pomocą czerwonych (samogłoski) i 

niebieskich (spółgłoski) kartoników. 

 

 Określenie rodzaju głoski. 

 

 Proszę,  aby dzieci wypowiedziały głoskę j długo: jjjjyyyy…. 

 A teraz niech dzieci wypowiedzą głoskę j krótko: j,j,j,j,… 

 Co możemy powiedzieć o tej głosce? ( jest to spółgłoska) 

 Podajcie imiona rozpoczynające się na głoskę J( np.  Janek, Jola itp. ) 

 

 Analiza i synteza słuchowa imienia Janek. 

 

 Dzielenie imienia na sylaby, głoski 

 Prosimy zbudujcie schemat imienia Janek – wytnijcie białe kartki w kształcie 

kwadratów. Niech dziecko ułoży tyle kwadratów ile słyszy głosek w imieniu Janek. 

Następnie niech wskaże za pomocą niebieskich i czerwonych kartoników spółgłoski i 

samogłoski jak wcześniej. 

 

 Następnie pod modelami słów jama, Janek umieszczamy poznane już litery: j, J a, m, n, e,  k.  

 

Kreślenie nowo poznanej litery j, J w powietrzu, na podłodze, na plecach rodzica 

. 

Pisanie litery j, J na tacach z kaszą manną. Prosimy zwracać uwagę na prawidłowy kierunek 

pisania litery j, J . 

 

 5. Obejrzyjcie film – litera j 

https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY 

Wykonaj proszę  
Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich 

miejscach. • KP4, kredki  

• Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j 

po śladzie. • KP4, ołówek, kredki  

 

Kartę pracy nr 10 w książce ,,KROPKI ,KRESKI I LITERY” –dziś i jutro, poczytaj w 

,,KSIĘDZE ZABAW  Z LITERAMI” 

  

Powodzenia!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY

