
Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice.  

Dzisiaj poznamy legendy i symbole największych polskich miast. 

Dzisiejszy temat dnia to: MISATA POLSKI. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – doskonalenie celności rzutów, zabawa z 

elementami czworakowania, sztafeta. 

 • „Celowanie do piłki” – na środku dywanu stoi piłka. Dziecko ma woreczek 

gimnastyczny lub klocek. Rzuca klockiem próbując trafić nim w piłkę.  

 • „Jaszczurki” – Rodzic wyznacza trasę slalomu klockami na dywanie (lub innym 

sprzętem dostępnym w domu). Zadaniem dziecka jest na czworakach przejść 

slalom wyznaczony przez rodzica. 

 • Poćwicz razem ze Świeżakami: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

2. „Pocztówki” – łączenie pocztówek z pełnymi nazwami miast, analiza sylabowa.  

Rodzic wspólnie z dzieckiem ogląda pocztówki i czyta nazwę miasta.  Następnie 

dzieci dzielą nazwy miast na sylaby. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
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 4. RELIGIA: 

Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas. 

https://www.youtube.com/watchtime_continue=120&v=rqnxLJxz6M8&feature=e

mb_logo   

Uczymy się piosenki. 

5. „Stacyjkowo” – zadania na temat znajomości legend o największych polskich 

miastach. Będziemy podróżować po różnych polskich miastach. Podróż zaczyna się 

w górach, a kończy nad morzem. W każdej miejscowości dzieci będą miały do 

wykonania zadanie. POTRZEBNE BĘDĄ:  

• szablony z piernikami katarzynkami, nożyczki, kredki; 

• w przezroczysta butelka, mały kawałek styropianu / kory / korka i woda. 

 A. Zakopane „Wspinaczka górska” – zabawa ruchowa. Inscenizowanie ruchem 

wspinania się na wysoką górę – ruchy naprzemienne rąk i nóg. Unoszenie wysoko 

kolan. Po dotarciu na szczyt budowanie szczytu z klocków. 

B. Kraków „Smok” – zabawa z wykorzystaniem puzzli onlin Dzieci układają 

smoka- https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/123236-smok-wawelski 

C. Warszawa „Puzzle” – układanie obrazka- puzzle onlin:    

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/133744-zamek-królewski  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=rqnxLJxz6M8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=rqnxLJxz6M8&feature=emb_logo
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/123236-smok-wawelski
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/133744-zamek-królewski


D. Poznań „Koziołki” – obejrzyj “Legendę o Poznańskich Koziołkach”. 

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

 E. Toruń „Pierniki” – zabawa plastyczna. Dzieci odrysowują od szablonu i 

wycinają pierniki katarzynki. Ozdabiają je według własnego pomysłu.  

F. Gdańsk „Wpływanie do portu” – zabawa manipulacyjna. Rodzic umieszcza w 

przezroczystej butelce kawałek styropianu / kory / korka i nalewa wodę. Dzieci 

mają tak manipulować butelką, by okręt wpłynął do portu (szyjki butelki).  

6. „Polskie miasta” – praca z KP4.11a, dopasowywanie symboli do miast, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy ogólnej, czytanie 

globalne.  

7. Czas na przerwę: zabawa przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ73SrWz1ws  

8. „Stolica Polski” – wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima “Warszawa”. 

Jaka wielka jest Warszawa!  

Ile domów, ile ludzi!  

Ile dumy i radości  

W sercach nam stolica budzi!  

Ile ulic, szkół, ogrodów,  

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

 Kin, teatrów, samochodów 

 I spacerów i obszaru!  

Aż się stara Wisła cieszy,  

Że stolica tak urosła,  

Bo pamięta ją maleńką,  

A dziś taka jest dorosła.  

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: 

• Jakie miasto jest stolicą Polski?  

• Jak wygląda stolica przedstawiona w wierszu?  

• Czy znacie jakąś legendę dotyczącą Warszawy? 

9. Na zakończenie obejrzyjcie legendę o “Warsie i Sawie”:  

https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg
https://www.youtube.com/watch?v=WQ73SrWz1ws


https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s  

 

Dziękuję Państwu za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłej pracy 

Małgorzata Adamska      

https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s

