
Środa   14.04.2021r. ( 3, 4 letnie) 

Temat wiodący : Jestem Polakiem i Europejczykiem.    

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! Zapraszam Was do wspólnych zajęć.    

 

1.Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 

 

                                                                         Dziecko: 

Jestem Polakiem, a ja – Polką.                  Chłopiec pokazuje na siebie /dziewczynka pokazuje na siebie 

Moim krajem Polska jest.                             Idzie w miejscu, 

Stolicą Polski jest Warszawa.                       Porusza rękami od lewej strony do prawej strony,    

co nad Wisła rozciąga się.                             naśladuje dłońmi płynące  fale. 

 

2. Wypowiadanie wypowiedzeń z różną dynamiką i z różnym natężeniem. 

Dzieci wypowiadają za rodzicem wypowiedzenia: szeptem, półgłosem, pełnym głosem.  Potem 

mówią go coraz głośniej (zwiększające się natężenie głosu) i coraz ciszej (zmniejszające się natężenie 

głosu).  

 

Jestem Polakiem / Jestem Polką. 

Stolicą Polski jest Warszawa. 

Wisła to rzeka.  

 

3. Zabawa dydaktyczna  „Lecimy za granicę”. 

Rodzic wyznacza na podłodze linię ( np. przy pomocy włóczki/ wstążki), będzie to trasa po której 

będzie latał samolot. 

 

- Zwiedzanie Francji. 

Dziecko – samolot leci wzdłuż trasy za rodzicem – samolotem ( idą stopa za stopą po np.  włóczce/ 

wstążce). Po dotarciu na miejsce samolot ląduje ( dziecko wykonuje przysiad).  

 



Tablica demonstracyjna nr 58. ( Tablica demonstracyjna dostępna  pod adresem): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aaplus-tablice/mobile/index.html#p=60 

 

Dziecko ogląda pierwsze zdjęcie z tablicy demonstracyjnej nr 58 ,  wieżę Eiffla ( Ajfla), odchyla się do 

tyłu, bo wieża jest taka wysoka!  

Przechodzimy do drugiego zdjęcia obok. Dziecko  kreśli w powietrzu kształt zamku na wzór tego, 

który leży nad rzeką Loarą. Wskazuje/ wymawia rzecz która jest koloru zielonego, tak jak sałata, która 

jest we Francji popularnym warzywem. 

- Zwiedzanie Włoch. 

Dziecko – samolot wstaje, startuje, leci wzdłuż trasy  za rodzicem – samolotem ( idą stopa za stopą po 

np.  włóczce/ wstążce). Po dotarciu na miejsce samolot ląduje ( dziecko wykonuje przysiad).  

 

Dziecko ogląda wulkan  ( zdjęcie pod wieża Eiffla), próbuje odpowiedzieć na pytanie: Co to jest? 

(Wulkan). Co się może stać ? (Wulkan może ulec erupcji, czyli  może wybuchnąć). 

(Spogląda na zdjęcie obok wulkanu). Zdjęcie przedstawia winnicę. Dziecko wymienia 2 rzeczy o 

kształcie koła, na wzór kuleczek z kistek winogron rosnących w winnicy.  

 

Samolot wraca do Polski. Po dotarciu na miejsce ląduje.  

Dziecko – samolot wstaje, startuje, leci wzdłuż trasy  za rodzicem – samolotem ( idą stopa za stopą po 

np.  włóczce/ wstążce). Po dotarciu na miejsce samolot ląduje ( dziecko wykonuje przysiad).  

 

4. Pizza – praca plastyczna. 

1) Pokoloruj kawałek pizzy na wybrany kolor.  

2) Pokoloruj składniki pizzy: szynkę, oliwki, pieczarki/ grzyby. 

3) Wytnij składniki i kawałek pizzy. Pamiętaj, żeby ostrożnie posługiwać się nożyczkami ! 

4) Przyklej wycięte elementy według uznania. Zrobiłeś swój własny kawałek pizzy. Brawo! 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aaplus-tablice/mobile/index.html#p=60


 

 

 



Pizza – praca plastyczna – przykład.  

 

 

 



 

 

5. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Rób to co ja.” 

Rodzic wykonuje różne ruchy  (np.: podskakuje, wykonuje przysiad, obrót, klaszcze), a dziecko 

powtarza. 


