
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i witajcie Starszaki 😊 

1. Wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest Polska?” –  Rodzic czyta wiersz i po wysłuchaniu go przez dz. 

pyta: Czym dla Ciebie jest polska? – dziecko próbuje odpowiedzieć własnymi słowami 

 

– Co to jest Polska? – spytał Jaś w 
przedszkolu. 
Polska – to wieś i las, i zboże w polu, 
i szosa, którą pędzi do miasta autobus, 
i samolot, co leci wysoko, na tobą. 
Polska – to miasto, strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, co dymi z daleka, 
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 
A przedszkole? Tak – i przedszkole, 
i róża w ogrodzie i książka na stole.

 
2. Polskie krajobrazy – zapraszam dzieci do obejrzenia  zajęć dydaktycznych w formie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI. Rodzic odtwarza film, zadaniem dziecka jest uważne 

słuchanie i oglądanie oraz wykonywanie poleceń z filmu. Na końcu filmu dz. rozwiązuje na zagadki. 

 

3. Gdzie znajdują się te krajobrazy? – Rodzic pokazuje dz. zdjęcia krajobrazów Polski, zadaniem dziecka jest 

wskazanie ich położenia na mapie, która znajduje się poniżej. 
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4. Krajobraz naturalny i krajobraz przekształcony przez człowieka – wyjaśnienie dziecku na podstawie ilustracji 

czym różni się krajobraz naturalny od tego, który stworzył człowiek 



 

5. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa. Rodzic wypowiada tekst rymowanki, dzieci próbują powtarzać 

słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu. Podczas wypowiadania rymowanki dziecko przeskakuje 

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). 
  
 
Julek na łące był dzisiaj z rana, 
Widział tam żaby oraz (bociana). 
 
Stasio na łące spotkał ropuchę, 
Co polowała właśnie na (muchę). 
  
 
Tutaj rosły dwa maślaki, 
Ale zjadły je (ślimaki). 

 

6. „Polska mój kraj” – Najpierw Rodzic odczytuje nazwę na planszy. Zadaniem dziecka jest wskazanie: z ilu sylab 

składa się ta nazwa (np. POL – SKA, MO – RZE BAŁ – TY – CKIE itp.) / Dz. wyklaskuje i podaje liczbę sylab. 

Następnie dziecko samodzielnie odczytuje wyrazy i liczy głoski. Rodzic prosi dziecko, aby podało pierwszą 

głoskę poszczególnych wyrazów. 



        

                    



 

 

7. Praca z Książką  karty pracy  

✓ str. 13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie 

✓ str. 13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter,  rozwiązywanie 

rebusu.  

 

8. Zapraszam dzieci do multimedialnego zwiedzania Polski z grą opracowaną przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego.  

Na początku gry przedstawia nam się dwójka sympatycznych bohaterów: Kulek i Kulka. Postacie zachęcają 

nas do wyboru jednego z nich i wspólnego zwiedzania miast Polski. Po dokonaniu wyboru na ekranie pojawia 

się mapa z zaznaczonymi najważniejszymi miastami naszego kraju. Klikamy na wybrane miasto i lektor 

zaczyna opowiadać o wybranym przez nas mieście, o jego zabytkach, związanych z nim legendach. Po 

wysłuchaniu opowieści możemy przejść do zakładek znajdujących się po lewej stronie 

Proponuję zwiedzić: 

➢ Zakopane – a w nim zakładkę : górale i  narty. 

➢ Kraków  -  zakładka: rynek, smok wawelski, Wawel 

➢ Toruń  - zakładka: Mikołaj Kopernik, pierniki 

➢ Gdańsk – zakładka: ulice Gdańska, Jarmark Św. Dominika 

Jeśli znajdziecie więcej czasu możecie zwiedzić wszystkie miasta 😊 

Gra znajduje się  tutaj: http://kula.gov.pl/ 
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