
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kto Ty jesteś? Polak mały...”.

1. „Co to jest Polska?” – wysłuchanie fragmentu wiersza Czesława Janczarskiego.

Rodzic prezentuje dziecku sylwetę chłopca i wyjaśnia, że Jaś ma problem. Chciałby się dowiedzieć,

„co to  jest  Polska?”.  Rodzic  mówi,  że Jaś  pytał  dzieci,  gdzie   może znaleźć  odpowiedź na to

pytanie,  a  następnie  rodzić  pyta  dziecko,  jak  ono myśli,  kogo może zapytać  o  to:  „Co to jest

Polska?” (np. może spytać nauczyciela, rodziców, z telewizji, z książki). Rodzic czyta fragment

utworu, prezentując fotografie ilustrujące treść.

Co to jest Polska?

– 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.











Przykładowe pytanie w oparciu o treść wiersza: Czy potrafisz powiedzieć, co to jest Polska? 

Rodzic  pozwala  dziecku  na  swobodne  wypowiedzi  (fotografie  mogą  stanowić  podpowiedź).

Na zakończenie rodzic wyjaśnia, że wszystko, co nas otacza to jest Polska. 

- Rodzic, jeśli ma taką możliwość pokazuje dziecku Polskę na mapie.

2. „Podróż Pana Języczka” - gimnastyka buzi i języka.

Podróż Pana Języczka

(Monika Majewska)

Pan Języczek wstał wcześnie rano, gdy usłyszał dźwięk budzika  (dryń, dryń…). Był niewyspany,

więc ziewnął kilka razy,  coraz szerzej otwierając usta  (AAA…, AAA…, AAA…). Wstał z łóżka i

wymył porządnie zęby  (dzieci przesuwają językiem po górnych, a następnie po dolnych zębach),

wziął  szybki  prysznic  (szyyyyy…) i  z pośpiechem wybiegł  z domu, trzaskając drzwiami  (dzieci

zaciskają wargi  i  otwierają  je  szybko,  wypuszczając  lekko  powietrze – w ten  sposób powinny

wydobyć charakterystyczny dźwięk pyknięcia). Wsiadł do swojego auta i jechał nim na spotkanie do

miasta (brum…, brum…). Niestety, w mieście był straszny korek, a zdenerwowani kierowcy ciągle

naciskali na klakson (pibiip, piiiibiiip...). Jedynie Pan Języczek się nie denerwował i wyglądał raz

przez jedno, a raz przez drugie okno (dzieci dotykają językiem raz prawego, a raz lewego kącika

ust), ciesząc się, że ma czas na zwiedzanie tak pięknego miasta. Podjeżdżał pomalutku do kolejnych

świateł i nucił sobie pod nosem (dzieci przez chwilę nucą dowolne melodie). Po chwili zauważył

bardzo wysoki budynek i  aż jęknął ze zdziwienia (oooo…). To właśnie tam umówił się z ciocią



Rozalią na spotkanie. Zajechał autem na parking i zamknął drzwi (klik…, klik…), a potem długo

szedł po schodach i tak się zmęczył, że aż się zasapał (yyy..., yyy…). Kiedy wyszedł na samą górę,

na  środku  sali  czekała  na  niego  ciocia,  którą  ucałował  na  powitanie  (cmok,  cmok)  i  razem

podziwiali piękne widoki zachwycając się nimi (ooooo…).

3.   Wysłuchanie opowiadania o trzech braciach, inspirowanego legendą „O Lechu, Czechu i

Rusie”  (I.  Walaszek,  [w:]  „Książki  dla  małych  i  dużych  LEGENDY  POLSKI  cz.  1”,

Wydawnictwo WILGA SA, Warszawa 2011). Rozmowa inspirowana treścią legendy. Rodzic

zadaje pytania:

- Jakie imiona nosili bracia z legendy?

- Czego szukali trzej bracia?

- Czy długo szukali odpowiedniego miejsca?

- Co ujrzał Lech ?

- Co postanowił wtedy zrobić?

TRZEJ BRACIA

Wiele lat temu w pięknej krainie na wzgórzu żyło trzech braci: Lech, Rus i Czech. Pewnego razu zauważyli,

że żyje im się trudniej niż zwykle…

– Jest coraz ciaśniej… – westchnął Lech.

– Brakuje już ryb w rzekach i zwierząt w puszc-zy coraz mniej… – powiedział Czech.

– Dzisiaj z drzewa spadło ostatnie jabłko…– zauważył Rus.

– Musimy znaleźć sobie inne miejsce do życia – oznajmili bracia.

Zabrali cały swój lud i wyruszyli w długą drogę. Szli i szli, wiele dni i wiele nocy, ale niestety nie udało im się

znaleźć miejsca, w którym mogliby się osiedlić z całym ludem.

– Musimy się rozdzielić – stwierdził w końcu Lech. – Każdy z nas niech zabierze ze sobą część ludzi i znajdzie

miejsce, gdzie będzie mógł żyć szczęśliwie przez wiele lat.

Tak też zrobili.  Pierwszy odłączył  się Rus. Pożegnał się z braćmi i poszedł szukać miejsca, gdzie przed

wrogiem jego lud będą chronić góry i gdzie w lasach nie zabraknie ani jagód, ani dzikiej zwierzyny. Lech i

Czech szli dalej. W końcu Czech zobaczył gęste lasy i szeroką rzekę.

–  Tak! – krzyknął. – Oto miejsce, w którym ja i mój lud będziemy szczęśliwi. Zostaniemy tutaj, bracie!

Żegnaj!

I tak Lech został sam ze swoim ludem. Zbliżał się już wieczór, a Lech ciągle nie umiał się zdecydować, gdzie

osiąść na stałe. Nagle jego oczom ukazał się wspaniały ptak siedzący w gnieździe na wielkim dębie. Był to orzeł,

który dumnie spoglądał w dal.

– Tu zostaniemy! – postanowił Lech. – Miejsce, gdzie mieszka taki ptak, musi być wspaniałe! Naszym znakiem



odtąd niech będzie biały orzeł  na czerwonym tle, a wokół dębu, na którym siedzi ptak,  zbudujemy miasto i

nazwiemy je Gniezno. I w taki oto sposób powstała pierwsza stolica Polski.

Następnie  rodzic  pokazuje  dziecku  karty  obrazkowe  z  orłem  bielikiem  informując,  że  jest  to

największy ptak drapieżny występujący w Polsce.  Kolejno pokazuje dziecku godło Polski/kartę

obrazkową z godłem i mówi, że to właśnie Lech umieścił  orła bielika w godle swojego miasta

Gniezna, a teraz jest on w godle Polski. Potem informuje, że Gniezno to pierwsza stolica Polski –

pokazuje Gniezno na mapie.



4. Kto widział orła? – rozwijanie orientacji w przestrzeni, doskonalenie percepcji wzrokowej.

Rodzic  umieszcza  w  różnych  miejscach  w pokoju  kilka  orłów z  papieru  (np.  sylwety  orłów).

Zadaniem dziecka jest ich odszukanie i wskazanie, gdzie dokładnie się znajdują (np. na parapecie,

pod stołem, pomiędzy książkami, za szafą). 





5. „Zaprowadź Lecha do orła bielika” – wykonanie karty pracy.

Rodzic pokazuje kartę pracy i pyta dziecko: „Jakie ptaki znajdują się na karcie?” (orzeł bielik,

gołąb, sikorka, bocian). Następnie tłumaczy dziecku, że ich zadaniem będzie zaprowadzić Lecha do

orła bielika – wybiera odpowiedni szlaczek i rysuje po śladzie. 



6. „Co to jest Polska” - praca plastyczna

Narysuj, namaluj, stwórz – technika dowolna.
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