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Grupa V – VI tydzień 04 – 08.05.2020r.  

(Marta Świątek, Dorota Nowicka, Martyna Gerwatowska)  
 

Rozpoczynamy miesiąc maj, a wraz z nim nową tematykę. Na pierwszy tydzień maja 

proponujemy tematykę „Jestem Europejczykiem”. Zachęcamy do skorzystania                                            

z zaproponowanych zabaw podczas spędzania czasu z dziećmi. 

 

Zajęcia z mowy: 

1. „Polska”- rozmowa inspirowana wierszem  M. Strzałkowskiej 

Po analizie wiersza można wykorzystać jeszcze mapę Europy, aby dzieci mogły dowiedzieć 

się, gdzie znajduje się Polska. Ponadto proszę wykorzystać wysłane pomoce do utrwalenia 

polskich symboli narodowych. 

Polska leży w Europie. 

Polska to jest kraj nad Wisłą. 

Polska leży nad Bałtykiem. 

I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 

  

Polska naszą jest ojczyzną- 

Tu żyjemy, tu mieszkamy. 

To uczymy się bawimy, 

I marzymy i kochamy. 

 

Herb, czasami zwany godłem, 

To jest wspólny znak rodaków. 

Orzeł na czerwonej tarczy 

to odwieczny herb Polaków. 

 

Flaga jest symbolem państwa. 

Tak wygląda polska flaga- 

Biały kolor to szlachetność, 

czerwień męstwo i odwaga. 

 

Polskim hymnem narodowym 

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

„Jeszcze Polska nie zginęła”- 

któż z Polaków nie zna tego? 

 

2. „Zagadki znad Wisły”- zabawa dydaktyczna w  oparciu o utwór E.Śnieżkowskiej-Bielak 

Bardzo prosimy o przygotowanie mapy Polski, na której dzieci pokażą rzekę Wisłę i jej 

kierunek płynięcia. Sukcesywnie podczas czytania utworu  i odgadnięciu o jakie miasto chodzi 

w zagadce, dzieci mogą odnaleźć dane miasto na mapie. 

Zagadka pierwsza  

Popłyniemy Wisłą 

Razem z rybitwami, 

Zobaczymy miasta, 

Co leżą przed nami. 
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Już zakręca rzeka 

I czule oplata 

Miasto, co pamięta 

Dawne dni i lata. 

 

Bogactwo i chwałę, 

Mężnych królów wielu, 

Którzy tu rządzili 

Na polskim Wawelu. 

 

Każde dziecko teraz 

Na pewno odpowie, 

Gdzie jest zamek Wawel? 

No proszę? W (Krakowie) 

 

Zagadka druga  

Na Brzegu Syrenka, 

Miasta swego broni.  

Tarczą się osłania 

I miecz trzyma w dłoni. 

 

Dalej - Stare Miasto – 

Barwne kamieniczki. 

Zbiegają Ku Wiśle  

wąziutkie uliczki. 

 

Zamek, a przed nim zamkiem 

Na szczycie kolumny  

Stoi sam król Zygmunt  

z miasta swego dumny. 

 

Więc jakie to miasto  

Gdzie wciąż mieszka sława?  

To stolica Polski,  

a zwie się (Warszawa). 

 

Zagadka trzecia  

Teraz popłyniemy 

Do miasta pierników, 

Sporo się dowiemy 

Tu o Koperniku. 

 

Kiedy wyruszymy 

Ulicami miasta,  

Pomnik astronoma  

Przed nami wyrasta. 

To jego nauka 

Sprawiła, że może  

Teraz kosmonauta  
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W gwiezdne mknąć przestworze.  

 

Pierniki tu lepsze  

Niż piecze babunia.  

Gdzie dopłynęliśmy? 

Do miasta (Torunia) 

 

Zagadka czwarta 

Płyńże, miła Wisło,  

Płyn Wisło szeroka! 

Wtem, słońce zabłysło-  

Przed nami zatoka! 

 

Wisła z silnym morzem  

Zostać zapragnęła  

I o rannej zorzy  

Do morza wpłynęła. 

 

Patrzy na ich przyjaźń  

Neptun i po pańsku  

Informuje Wisłę,  

Że jest wreszcie w (Gdańsku).  

 

3. „Rozmowy o Unii Europejskiej”- słuchanie opowiadania M. Ledwoń 

 

Bardzo prosimy także o pokazanie dzieciom zdjęcia flagi Unii Europejskiej, można także 

włączyć hymn, który jest dostępny w poniższym linku 
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ 

Chętne dzieci mogą rozszerzyć swoją wiedzę o nazwy krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

Przedszkole, do którego uczęszczali Maciuś i Karolinka mieściło się w tym samym budynku, co 

szkoła. Czasami przedszkolaki zapraszano na szkolne uroczystości, podczas których ich starsze 

koleżanki i koledzy organizowali różne przedstawienia, tak było i tym razem. Pani dyrektor 

zaproponowała, aby dzieci wspólnie  z panią Asią obejrzały apel z okazji święta Unii 

Europejskiej. Udali się całą grupą na szkolną salę gimnastyczną. Tam posadzono ich                            

w ławeczkach w pierwszym rzędzie. Przedstawienie było bardzo ciekawe i spodobało się 

przedszkolakom. Zwłaszcza moment, w którym na scenę wkroczył wielki brązowy byk 

(oczywiście nie prawdziwy tylko taki, za którego przebrało się dwóch chłopców  z szóstej klasy) 

i zaczął namawiać dziewczynkę przebrana za Europę, aby wsiadła na jego grzbiet. 

Po powrocie dzieci dzieliły się wrażeniami z występu. Wszystkim podobała się historia                            

o Europie, ale zupełnie nie wiedzieli, co oznaczały te trudne nazwy.                                                                       

-Pani Asiu? A co to jest ta Unia Europejska?- zapytał wreszcie Maciuś. A pani Asia podrapała 

się w głowę i zakłopotaną miną. 

- Otóż Maciusiu, wiem na ten temat sporo, ale boję się, że nie będę umiała wam tego 

odpowiednio wytłumaczyć - szczerze wyznała nauczycielka. 

- Prosimy, Niech pani spróbuje z błagalną miną spojrzał Maciuś. 

- No dobrze zgodziła się pani Asia. 

Dzieci przestały się wiercić i rozmawiać. Każde siedziało wyprostowane jak struna i uważnie 

nasłuchiwało, ciekawego powie pani. 

- Wiecie czym jest Europa?- zadała pytanie pani nauczycielka. 

https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ
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- To kontynent, na którym mieszkamy- odpowiedziała Ania. 

- Zgadza się- przytaknęła pani Asia- Europa jak wszyscy wiecie jest bardzo duża i znajduje się 

w niej wiele krajów i mieszka wiele narodów. Na przestrzeni wieków narody te raz ze sobą 

walczyły, a innym razem się przyjaźniły. 

- To tak jak Kasia i Dorotka, raz się lubią, raz się czubią- powiedział Maciuś, rozbawiając tym 

stwierdzeniem całą grupę i panią Asię. 

- Troszkę tak, ale wrócimy do tematu - stwierdziła po chwili nauczycielka. W  dwudziestym 

wieku narody europejskie były tak ze sobą skłócone, że doprowadziło to do wybuchu dwóch 

wielkich wojen. W swój konflikt wciągnęły wiele krajów na całym świecie. 

- Dlatego wojny te nazywano wojnami światowymi?- zapytał Antoś. 

Pani Asia skinęła głową po czym wróciła do swojej opowieści. 

- Te konflikty były straszne, zginęło wielu ludzi, zniszczono wiele miast, dlatego wszystkie kraje 

starają się nie doprowadzić ponownie do takiej tragedii.                                                                                             

- I dlatego powstała Unia Europejska?- zapytała Karolinka. 

- Między innymi dlatego - odpowiedziała pani.- Przez szereg lat spotykały się najważniejsze 

osoby państw Europy i zastanawiamy się, co można zrobić, aby zachować spokój i wspierać 

rozwój państw. Ustalono, że należy wspólnie pracować nad odbudową wszystkich krajów, 

dzięki temu nikt nie powinien czuć się pokrzywdzony i wszyscy mają szansę na rozwój. Do tej 

odbudowy niezbędne było odpowiednie gospodarowanie dwoma najważniejszymi surowcami- 

węglem i stalą. Pomysł ten zaowocował utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 

która później przeistoczyła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aby w 1993 roku 

przekształcić się w Unię Europejską. Teraz Unia Europejska działa jednak na troszkę innej 

zasadzie. 

- Na jakiej?- zapytała Karolinka. 

-  Wyobraźcie sobie świnkę skarbonkę. Każdy kraj wrzuca do niej pieniądze. Bogatsi dają 

troszkę więcej, biedniejsze kraje troszkę mniej. Następnie zastanawiają się komu i w jaki sposób 

trzeba pomóc. W końcu rozbijają świnkę, rozdzielają pieniążki każdemu według potrzeb - 

wyjaśniła pani. - Biedniejsze kraje mogą dzięki temu poprawić stan swoje gospodarki i stają 

się wtedy bogatsze, dzięki temu przy następnej zbiórce wrzucają do świnki skarbonki więcej 

pieniędzy. 

- A dlaczego Unia Europejska ma taką śmieszną flagę? - zapytała Ania. 

- Złote gwiazdy na lazurowym tle, ułożone w okrąg, oznaczają, że wszystkie kraje Unii ze sobą 

współpracują i każdy jest sobie równy, a także to, że starają się żyć zgodzie - wyjaśniła 

nauczycielka.- po czym dodała: 

- A czy wiecie, że Unia Europejska ma swoje motto? Chcecie je poznać? 

- Tak!- odpowiedziały przedszkolaki. 

- „Jedność w różnorodności”- zadeklarowała nauczycielka.- Wiecie, co to oznacza? 

 Karolinka z wahaniem podniosła rączkę. 

- Ja chyba wiem- zaczęła nieśmiało.- Każdy człowiek jest inny. Jedni są wysocy, drudzy niscy. 

Jedni mają rude włosy albo są łysi. Ale nie wolno nikomu dokuczać z tego powodu, że wygląda 

inaczej niż my  

- Zgadza się, Karolinko-  przytaknęła pani Asia. - Jesteśmy równi chociaż wyglądały inaczej                    

i pochodzimy z innych krajów. Dopóki ktoś nie próbuje zrobić nam krzywdy powinniśmy liczyć 

się z jego uczuciami, tradycjami, obyczajami i kulturą tak samo jest narodami. 

- Pani Asiu-  podniosła rękę Zosia. -  ale po co to jest w ogóle ta Unia Europejska? 

-  Wiesz, kochanie możemy dzięki temu podróżować do różnych krajów bez paszportu.                            

W większości z nich można płacić euro, czyli walutą wspólną dla prawie wszystkich krajów 

członkowskich. Możemy robić zakupy w jednym kraju i przywieź je do naszego kraju bez 

konieczności płacenia podatku na granicy - nauczycielka wymieniała zalety Unii. 

-  A dlaczego nie możemy tak jeździć do wszystkich krajów na całym świecie? - zapytał Maciuś. 
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 -  I nie możemy mieć jednego rodzaju pieniądza na całym świecie? - dodała Ania. 

-  Tego nie wiem, kochane dzieci - przyznała pani, rozkładając bezradnie ręce. - Jak urośniemy 

to zaproponujemy powstanie Unii Światowej - z entuzjazmem krzyknął Maciuś. 

- Jeśli wam się to uda, będę z Was bardzo dumna. Zostanę chyba najbardziej dumna 

nauczycielką w całej Europie… Albo nie! Na całym świecie! -  zaśmiała się pani Asia, a dzieci 

zawtórowały jej zgodnym chórem. 

 

Zajęcia plastyczne 

 

1. „Godło Polski”- wykonanie pracy plastycznej 

Rodzic prezentuje dzieciom godło Polski i prosi o wymienienie charakterystycznych cech 

następnie. Dzieci malują na czerwonej kartce z bloku godło Polski palcami zanurzonymi                           

w białej farbie. Doklejają koronę i wycinają kształt godła, odrysowując od szablonu wcześniej 

przygotowanego przez rodzica. 

2. „Flaga Unii Europejskiej” – praca z kolorowego papieru 

Rodzic prezentuje dziecku zdjęcie flagi Unii Europejskiej .Potem należy przygotować 

kolorowy papier koloru ciemnoniebieskiego. Na żółtym papierze rodzic rysuje 12 gwiazdek, 

po to, żeby dziecko mogło je wyciąć i nakleić tworząc koło. Na koniec doklejamy patyczek, 

wykałaczkę albo słomkę. Należy pamiętać o przypomnieniu dziecku o bezpiecznym 

korzystaniu z nożyczek i uporządkowaniu miejsca pracy. 

 

Zajęcia matematyczne 

 

1. „Flagi europejskie”- klasyfikowanie zbiorów według  wzrastającej liczby ich elementów 

Proszę o przygotowanie różnego rodzaju flag Unii Europejskiej (można wydrukować lub 

narysować) np. 1 flaga Francji, 2 flagi Niemiec, 3 flagi Polski itd. Za każdym razem więcej aż 

do 10. Zabawę można rozpocząć od pytania: Co znajduje się na dywanie? Z czym nam się to 

kojarzy? Następnie wyszukajcie element, który jest tylko1 i potem o jeden więcej itd. Proszę 

zwrócić uwagę, aby dzieci używały określenia: o jeden więcej. Można także przeliczać później 

liczebnikami głównymi i porządkowymi. Ponadto dzieci 6-letnie mogą dopasowywać 

określoną cyfrę do danego zbioru. 

 

Zajęcia muzyczne 

 

1. „ Jestem Polakiem”- zabawy z instrumentami perkusyjnymi 

Bardzo prosimy o wspólne odsłuchanie piosenki. Dziecko określa jej tempo, charakter 

(wesoła, smutna). Po wysłuchaniu utworu dziecko wymienia miasta polskie, jakie występują 

w piosence. W zabawie można wykorzystać instrumenty tj. grzechotka, bębenek, które można 

zrobić również według własnego pomysłu. 

Link do piosenki oraz tekst znajdują się poniżej. 
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https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=13s 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=13s
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Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Zajęcia gimnastyczne 

W ćwiczenia można zaangażować wszystkich członków rodziny, będzie weselej wspólnie się 

bawić i ćwiczyć. 

▪ „Marsz z chustkami” - wszyscy maszerują w dowolnych kierunkach, każdy otrzymuje 

chustke – machanie z przodu, z tyłu, nad głową, nisko, wysoko, pozdrawianie. 

▪ Ćwiczenia z chustami: 

- ręce unoszą chustkę w górę i w dół; 

- unoszenie na przemian nóg do góry i uderzanie ich chustką; 

- rzucanie zwiniętej chustki w  kulkę do góry i kopanie jej nogą; 

- przewlekanie chustki między nogami;- 

-  fruwająca chustka- podrzucanie chustki do góry i łapanie, raz jedną, raz drugą ręką. 

- szumiące drzewa- trzymamy chustkę w ręku, ręce unosimy do góry, poruszamy 

rękoma w prawo i w lewo naśladując szumienie drzew. 

▪ Marsz z chustką przy muzyce marszowej: 
https://www.youtube.com/watch?v=Snuy94CaSDw 

- w miejscu: chustka raz w górze, raz w dole; 

- maszeruje w dowolnym kierunku- chustka wiruje; 

- maszeruje- ruch chustką raz lewą ręką, raz prawą. 

▪ aerobik z chustką: 

- ruch chustki nad głową: koła, wirowanie; 

- chustka na podłodze: zamiatanie , wirowanie chustki; obroty z chustką; 

- dowolne zabawy z chustką. 

▪ Ćwiczenia oddechowe „Falująca chustka”- dzieci trzymają rozłożoną chustkę w rękach, 

dmuchają na nią delikatnie lub mocno, obserwując w jaki sposób się porusza. 

Nauczyciel zwraca uwagę na nabieranie powietrza nosem, a wydychanie ustami. 

▪ zabawa uspokajająca „Posłuszne chustki”- dzieci maszerują w dowolnych kierunkach       

z delikatnymi wymachami chustki nad głową; potem odkładają chustki na wyznaczone 

miejsce. 

 

Codzienne zabawy:  

 

1. Utrwalanie kalendarza: dzień, miesiąc, dzień tygodnia, pora roku. 

2. Dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski, układanie 

zdań z wybranymi wyrazami, przeliczanie wyrazów w zdaniu.  

4. Zabawy z literkami, cyframi.  

3. Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Snuy94CaSDw

