
Temat: mój region, moje państwo,, moja Unia. 

Rodzic zaczyna zdanie , dziecko kończy. 

Miejscowość w której mieszkam, to…………. 

Lubię swoją miejscowość, bo……………………… 

Moje przedszkole znajduję się w………………. 

 

Zabawa ruchowa „Wycieczka rowerowa” 

Dzieci w leżeniu na plecach, naśladują pedałowanie na rowerze, powtarzając rymowankę. 

Jedzie rowerek na spacerek, 

Raz, dwa, trzy. 

Na rowerku pan Koperek, 

Raz, dwa, trzy. 

Rymowankę powtarzamy kilka razy. 

 

Karta pracy cz.4, s. 31. 

 

Dzieci odpowiadają na pytania: 

W jakim kraju mieszkamy? 

Kim jesteśmy? 

Jakie są symbole narodowe Polski? 

Gdzie leży polska? 

Jaka jest najdłuższa rzeka Polski? 

Jakie miasto jest stolicą Polski? 

Karta pracy cz.4, s.32,33. 

 

https://youtu.be/cL1ak9-ctGY 

 

Słuchamy rymowanki. 

Jest taki znak, bliski Polakom, 

W czerwonym polu, Orzeł Biały. 

Ten znak to nasze godło, 

Pamiętaj o tym Polaku mały. 

 

Słuchanie opowiadania M. Orłonia 

Zmęczona była już drużyna Lecha. Tyle to już dnie wędrówki mieli za sobą i tyle przebyli 
ziem… Zliczyć nie można tego. Szli tak, by znaleźć miejsce na założenie grodu, by znaleźć 
ziemię, na którą sprowadzą żony i dzieci, aby osiąść tu na zawsze.  Odpoczywali właśnie po 
kolejnym męczącym dniu wędrówki. Część wojów legła w cieniu rozłożystych dębów, część 
poiła strudzone konie, część przygotowywała jadło na wieczerzę. Od rozpalonych ognisk 
szedł zapach dymu i pieczonego mięsiwa. 

Lech stał na skraju puszczy, wodził wzrokiem po rozciągającej się przed nim równinie i 
zamyślił się głęboko. Może wspominał braci: Czecha i Rusa, z którymi rozstał się niedawno? 

https://youtu.be/cL1ak9-ctGY


Oni również poszli szukać sposobnego miejsca na osiedlenie. A może wracał myślami do 
ziemi, z której wyszli, w której pozostawili swoich współplemieńców? A może rozważał, czy 
by nie osiąść właśnie tu, na tej równinie, na skraju puszczy? Przecież puszcza w zwierzynę 
bogata, ziemia zda się urodzaj zapowiadać, a jeziora rybę wszelaką obiecuję Ale ziemi, na 
której mają się rodzić ich dzieci i wnuki nie wybiera się pochopnie. To jest ziemia na zawsze. 
Może więc są ziemie piękniejsze, bogatsze, bezpieczniejsze? 

Myślał, być może, nad tym Lech wodząc wzrokiem po równinie i bezchmurnym niebie. Nagle 
ptak nieznany pojawił się nad jego głową. Połyskiwał bielą szeroko rozpostartych skrzydeł. 
Potem zatoczył łuk nad wiekowym dębem, rosnącym na skraju puszczy, na niewielkim 
wzgórzu. Lech zaciekawiony ptakiem i jego dziwnym lotem, zbliżył się do drzewa i ujrzał na 
nim gniazdo wielkie i wychylające się z niego główki białych piskląt. Otwarte dziobki prosił o 
pokarm. Białopióry ptak przysiadł na skraju gniazda i troskliwie je karmił. Ożywił się nagle 
Lech, rozchmurzyło się jego czoło i gromkim głosem wojów do siebie przywołał. A gdy przy 
nim stanęli, powiedział: 

- Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo, A ten biały ptak, karmiący pisklęta – naszym 
znakiem. A gród, który tu zbudujemy, Gnieznem nazwiemy. 

Czego szukał Lech ze swoją drużyną? 

Czy miejsce, w którym przystanęli, podobało mu się? 

Co robił orzeł, którego dojrzał Lech? 

Co postanowił Lech? 

Jak nazwał gród, który tam zbudował? 

Co było jego znakiem? 

Karta pracy Czytam, piszę, liczę 84,85 

 

Słuchanie piosenki „Syrenka” 

https://youtu.be/c-id729zpjs 

Jak zbudowana jest piosenka? 

O kim jest mowa w piosence? 

Kim była Syrenka? 

Co postanowiła? 

Gdzie teraz możemy zobaczyć Syrenkę? 

Karta pracy cz.4, s. 34, 35,36,37 

Karta pracy czytam, piszę, liczę s. 86. 

Słuchanie opowiadania  Warszawska Syrenka. 

Nad rzeką Wisłą znajdowała się osada rybacka. Mieszkali tam Wars i Sawa. Wars był rybakiem ,Który 

łowił ryby w Wiśle. Sawa zajmowała się domem. W  Wiśle, obok osady, mieszkała mała Syrenka. 

Bawiła się blisko brzegu ze swoja przyjaciółką rybką. Znana była flisakom, spławiającym drewno 

Wisłą. Zawsze witali ją radośnie. Pewnego dnia Syrenka postanowiła popłynąć z flisakami do 

dalekiego morza Bałtyckiego. Pożegnała Warsa i Sawę i udała się w podróż z flisakami. Gdy wraz z 

rybką dopłynęły do morza, okazało się że rybka nie może żyć w słonej, morskiej wodzie. Zrozpaczona 

syrenka usiadła na skale i zaczęła płakać. Zobaczyły ją córki króla Bałtyku. Zaprowadziły Syrenkę do 

swego ojca, który przerażał swoim wyglądem, swoją postawą królewską. Król wysłuchał Syrenki i 

postanowił, że jego słudzy- bałwany morskie odprowadzą ją do Wisły. Dał jej tez tarcze i miecz, żeby 

nim strzegła miasta, które powstanie z osady rybackiej, gdzie mieszkali Wars i Sawa. Syrenka wróciła 

do swej osady. I tak, jak przepowiedział król Bałtyk- z osady powstało piękne, duże miasto, nazwane 

https://youtu.be/c-id729zpjs


na cześć założycieli osady Warszawą. Na cześć Syrenki warszawiacy wystawili jej pomnik nad Wisłą i 

umieścili jej podobiznę w herbie Warszawy. 

 

 Wstań poćwiczymy: 

 Zmierz krokami swoją kuchnię, potem salon co jest większe? 

Teraz zmierz stopami szerokość  przedpokoju, ile stóp ma twój przedpokój? 

Teraz pora na łazienkę policz płytki na podłodze w łazience, ile ich naliczyliście? 

Dobrze teraz jeszcze 5 przysiadów, 

5 skłonów do przody, 

5 głębokich oddechów, przypominam powietrze wciągamy noskiem, wydychamy wolno ustami. 

 

 Oto mapa Polski i jej sąsiedzi.  

 

https://youtu.be/1Smad9uKJ6w 

 

 
 

https://youtu.be/1Smad9uKJ6w


 

Polska leży w Europie, jako jeden z 28 krajów europejskich  należymy do  Unii Europejskiej. 

 

Zastanawiacie się pewnie co to jest ta Unia Europejska, jest to taka wielka rodzina krajów 

europejskich. Unia powstała po zakończeniu II wojny światowej. Przywódcy kilku krajów postanowili  

zrobić wszystko aby już nigdy nie doszło do takiej strasznej rzeczy jak wojna. Unię założył 6 państw. 

Dziś należy do niej 28 państw. Hasłem przewodnim Unii jest „Zjednoczeni w różnorodności” Polska 

przystąpiła do unii w 2004 roku.  Dzięki temu, że należymy do Unii , możemy podróżować po 

wszystkich krajach które do niej należą bez paszportów, jak dorośniecie będziecie mogli studiować w 

każdym kraju należącym do Unii europejskiej, wasi rodzice mogą podejmować pracę w tych krajach. 

Każdy kraj należący do Unii jest inny a przez to bardzo piękny. Może pojedziecie kiedyś do któregoś 

kraju Unii europejskiej. 

 

https://youtu.be/jXIgRJXt1Q4 

https://youtu.be/AkVUDHfOfvM 

 

Oto flaga Unii Europejskiej. 

https://images.app.goo.gl/F8vMh75TWpeYbG29A 

 

Karta pracy cz.4, s. 38 

 Karta pracy Czytam, piszę, liczę s. 87. 

Rozmowa na temat pizzy. 

Czy wiecie z jakiego  europejskiego kraju pochodzi pizza? 

Z czego się ją wykonuje? 

Jaką pizze ty lubisz najbardziej? 

 
 Może wykonasz flagę Unii , z papieru, możesz ją tez namalować-  praca dla chętnych. 

Miłej pracy. 

https://youtu.be/jXIgRJXt1Q4
https://youtu.be/AkVUDHfOfvM
https://images.app.goo.gl/F8vMh75TWpeYbG29A

