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PLAN PRACY NA KWIECIEŃ 2020R. W KRĘGU TEMATYCZNYM: POLSKA –MOJA OJCZYZNA
Wszystkich rodziców bardzo proszę o składanie wypełnionych kart pracy, prac plastycznych, zadań
z wyprawki w jednym miejscu – celem przekazania nauczycielowi do sprawdzenia prac dziecka w umówionym
później terminie. Prace przestrzenne proszę fotografować i przesyłać mms-em.
Proszę o wykonywanie fotografii podczas wykonywania przez dzieci zabaw bądź ćwiczeń ruchowych
i przesyłanie mms-em.
Jeśli dziecko nie wzięło z przedszkola kart pracy część 4, wyprawki, to jest możliwość wydrukowania
poszczególnych kart z Internetu – link poniżej.
Karty pracy cz. 4 - https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/cz-4-6-razemuczymy-sie.html
KRĄG TEMATYCZNY: POLSKA – MOJA OJCZYZNA
1.
27.04.2020R. – PONIEDZIAŁEK
TEMAT DNIA: JESTEM POLAKIEM
I
Ćwiczenia poranne z piosenką „Głowa, ramiona” - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE –
Dziecięca piosenka Głowa, ramiona kolana, pięty BZYK.TV
„Sprawny Polak” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 36
„Podróż samolotem” – Dziecko wyciąga ręce na boki i porusza się po pokoju, naśladując lot samolotu.
„Przeskocz przez rzekę” – Dziecko rozkłada równolegle do siebie dwie skakanki (mogą być sznurki, paski
lub wstążki) w odległości ok. 40 cm, następnie przeskakuje obunóż przez utworzoną przeszkodę.
„Mój dom” – Dziecko porusza się swobodnie po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce
wykonuje siad skrzyżny w leżących na podłodze skakankach (sznurkach, paskach lub wstążkach).
„Marsz ze śpiewem” – Dziecko maszeruje po obwodzie koła przy dowolnej piosence.
Obejrzyj bajkę i poznaj literkę P z UBU - https://www.youtube.com/watch?v=yDqteOCoFl0 –Nauka
alfabetu – UBU poznaje literkę p – bajka.
Temat 1: „Polska – nasza ojczyzna” – wprowadzenie litery „p”, „P” na podstawie wyrazu „Polska”.
Cele:
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery p, P.
• Doskonalenie słuchu fonematycznego.
• Określenie p, P jako spółgłoski
Utrwalenie poznanych liter.
Środki dydaktyczne: opowiadanie „Polska – nasza ojczyzna” Doroty Kossakowskiej, obrazek przedstawiający
Polskę na mapie z tabliczkami demonstracyjnymi: z literą p, P oraz wyrazem Polska
na s. 18 Kart pracy cz.4, Karta pracy cz. 4, s. 18 – 19, cegiełki białe, czerwone,
niebieskie, plastelina.
Przebieg:
„Polska – nasza ojczyzna” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej czytanego przez opiekuna.
Poldek, Paweł i Pola mieszkają w Polsce. Chodzą do szkoły i uczą się w tej samej klasie. Dzisiaj prezentują
stroje z różnych stron Polski. Stoją przy mapie, a Pola pokazuje naszą najdłuższą rzekę – Wisłę. Dzieci wiedzą
też, że naszą stolicą jest Warszawa. Wiedzą, gdzie leżą góry i jak nazywa się nasze morze. Wszyscy podziwiają
nasz piękny kraj. Dzieci są dumne z tego, że są Polakami.
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Wypowiedzi dziecka pełnym zdaniem na temat opowiadania:
- Gdzie mieszka Poldek, Paweł i Pola? (Poldek, Paweł i Pola mieszkają w Polsce.)
- Co dzisiaj prezentują dzieci? (Dzieci prezentują dzisiaj stroje z różnych stron Polski.)
- Gdzie stoją dzieci? (Dzieci stoją przy mapie.)
- Przy mapie jakiego państwa stoją dzieci? (Dzieci stoją przy mapie Polski.)
- Co pokazuje Pola? (Pola pokazuje najdłuższą rzekę w Polsce – Wisłę.)
- Jakie miasto jest stolicą Polski? (Stolicą Polski jest miasto Warszawa.)
- Jak nazywa się nasze morze? (Nasze morze nazywa się Bałtyckie.)
- Gdzie leżą góry na mapie Polski? (Na mapie Polski góry leżą na południu tj. na dole mapy.)
- Z czego dumne są dzieci? (Dzieci są dumne z tego, że są Polakami.)
Dzielenie na sylaby wraz z klaskaniem i na głoski słów z opowiadania, które rozpoczynają się głoską p, P:
- Poldek (Pol-dek, P-o-l-d-e-k)
- Paweł (Pa-weł, P-a-w-e-ł)
- Pola (Po-la, P-o-l-a)
- Polska (Pol-ska, P-o-l-s-k-a)
- Polak (Po-lak, P-o-l-a-k)
- piękny (pięk-ny, p-i-ę-k-n-y)
Przypomnij sobie, jak wyglądają stroje ludowe damskie i męskie góralskie, krakowskie i kaszubskie
oraz nazwy ich elementów:
Góralskie:
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Krakowskie:

Kaszubskie:
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Wyszukiwanie na ilustracji z karty 18 tego, co w nazwie zawiera głoskę „p”.
Wymienianie nazw. (Polska, Poldek, Paweł, Pola, Polacy, pas, podłoga, pióro, mapa, kapelusz, czapka,
spodnie, portki, kierpce, spódnica, zapaska, rajstopy, ciupaga, palce, pasek, wypieki (na twarzy), paski.)
Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – „Polska” oraz obrazka przedstawiającego Polskę.
Dziecko przygląda się rysunkowi Polski na mapie oraz literom drukowanym i pisanym małym i wielkim
w niebieskich ramkach na górze karty s. 18 a także wyrazowi podstawowemu – Polska oraz jego podziałowi
na sylaby i na głoski.
Analiza i synteza słuchowa wyrazu „Polska”.
- Wybrzmiewanie sylab i głosek. (Pol-ska, P-o-l-s-k-a)
- Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem. (Pol-ska – dwa klaśnięcia, bo występują dwie sylaby)
- Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu Polska. (P-o-l-s-k-a)
- Liczenie głosek w wyrazie łodyga. (1 P-2 o-3 l-4 s-5 k-6 a)
Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „p”.
Podaj przykłady słów z głoską p:
- w nagłosie, czyli na początku słowa (pudel, palma, pajac, …),
- w śródgłosie, czyli w środku słowa (opaska, koperta, łopata, …),
- w wygłosie, czyli na końcu słowa (opaska, koperta, łopata, …),
(Można dziecku podpowiedzieć w międzyczasie budując wypowiedzi na jakiś temat, wypowiadając słowa
z głoską p w środku słowa i na końcu).
Podziel na sylaby wypowiedziane przez Ciebie słowa w połączeniu z klaskaniem.
Określenie rodzaju głoski p:
Weź wdech nosem i wydychając powietrze ustami, wybrzmiewaj głoskę p tak długo, aż wypuścisz całe
powietrze z płuc (pyyyyyyy). (nie dobieraj powietrza – zrób to na jednym wydechu).
Powtórz ćwiczenie: wdech nosem, wydech ustami i głoska p – słuchaj uważnie. Zastanów się, co słyszysz?
(na początku wybrzmiewania słychać p a potem słychać y).
Czy teraz już wiesz, jaki to rodzaj głoski - samogłoska czy spółgłoska i dlaczego? (P to spółgłoska,
ponieważ słychać dwa dźwięki – p, y.) (Spółgłoska – to inaczej spółka dwóch dźwięków a samogłoska – sam
jeden dźwięk).
Ułożenie z białych cegiełek schematu wyrazu „Polska”, a następnie zastąpienie literą „P” odpowiedniej
cegiełki.
Na kartce napisz wyraz Polska, a następnie poniżej na rysuj tyle białych prostokątów (białych cegiełek),
ile słyszysz głosek w wyrazie łodyga (6 głosek więc 6 białych prostokątów).
POLSKA


P
Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „POLSKA”:
- Zbuduj model wyrazu Polska z wykorzystaniem cegiełek czerwonych i niebieskich, pamiętając,
że kolorem czerwonym oznaczamy samogłoski a niebieskim spółgłoski.
Zastanów się, które z głosek w słowie łodyga są samogłoskami, a które spółgłoskami.
Do tego zadania przyda Ci się wierszyk o samogłoskach – czy go pamiętasz?

Samogłosek mamy 6:
a, i, o, u, y, e – cześć!
Określ, które głoski występujące w słowie Polska są spółgłoskami (czyli wybrzmiewają w połączeniu z drugą
głoską), a które samogłoskami (i brzmią jednym dźwiękiem) i zastąp je prostokątem w określonym kolorze
tzn. samogłoski oznacz czerwonym prostokątem a spółgłoski niebieskim.
Poniżej na kartce narysuj te prostokąty, kolorując je na odpowiedni kolor.
POLSKA
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- Policz teraz, ile jest samogłosek a ile spółgłosek w wyrazie łodyga. Napisz cyfry przy cegiełkach
w odpowiednich kolorach.
 - 2,
 - 4.
Wyklaskaj samogłoski i wytup spółgłoski w słowie Polska.
(P – tupnij,
O – klaśnij,
L – tupnij,
S – tupnij,
K – tupnij,
A – klaśnij).
Karta pracy, cz. 4, s. 19.
Powiedz czy p to samogłoska, czy spółgłoska. Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru. (spółgłoski
zaznacza się na niebiesko, dlatego litery p, P należy pokolorować na niebiesko).
Zaznacz w wyrazach (na górze karty 19) litery p, P odpowiednim kolorem (niebieskim).
Następnie na dole karty 19 rozwiąż krzyżówkę, wpisując wyrazy i przeczytaj hasło (ptaki).
Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
Karta pracy, cz. 4, s. 18 - przeczytaj tekst pod obrazkiem. Skorzystaj ze zdjęcia pomocniczego z poznanymi
wcześniej literami i pamiętaj, że poznałaś/łeś jeszcze literę j jak jajko oraz ł jak łodyga.

Temat zajęcia 2: „Piękna nasza Polska cała” – malowanie farbami plakatowymi.
Cele:
• Wzbogacanie wiedzy na temat Polski.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
• Rozwijanie inwencji twórczej.
Środki dydaktyczne: farby plakatowe, obrazek konturowy mapy Polski, obrazki przedstawiające różne
miejsca w Polsce
Przebieg:
„Jaką nazwę słyszysz?” – zabawa ruchowo – słuchowa.
Dziecko porusza się po pokoju przy dźwiękach muzyki tanecznej. Podczas przerwy w muzyce opiekun
wypowiada szeptem nazwy miast, a dziecko powtarza je również szeptem.

Przypomnij sobie, co oznaczają kolory umieszczone na mapie.
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Kolory brązowe, czerwone – to góry,

Kolory pomarańczowe i żółte – to wyżyny,

Kolory zielone – to niziny.
Kolory niebieskie – to woda
(oceany, morza, jeziora, rzeki).
Kolor biały – to śnieg i lód.
Zabawa ruchowa “Góry, wyżyny, niziny, rzeki i morza”
Dziecko swobodnie biega po pokoju. Na hasło wypowiedziane przez opiekuna – góry, dziecko staje na palcach
z podniesionymi wysoko rękami, na hasło wyżyny – staje na palcach z opuszczonymi rękami, na hasło niziny –
kuca, na hasło – rzeki wije się jak ryba, na hasło – morze pływa ulubionym stylem pływackim. Opiekun
wypowiada hasła w różnym tempie i w różnej kolejności.
Obejrzyj na obrazkach mapy Polski, wskaż na mapach morza, rzeki, jeziora, góry.
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Przyjrzyj się uważnie, w których miejscach na mapie Polski występują rzeki: Wisła i Odra. Na północy Polski
(czyli u góry) jest widoczne Morze Bałtyckie, na południu Polski (czyli na dole mapy Polski) są góry. Przed
górami występują tereny wyżynne, tereny zaznaczone na mapie na zielono – to niziny. Są jeszcze jeziora –
zbiorniki wodne oznaczone oczywiście na niebiesko.
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Patrząc na powyższe wzory map Polski pomaluj farbami plakatowymi wydrukowany lub narysowany obrazek
konturowy Polski odpowiednimi kolorami.

Posprzątaj stanowisko pracy. Nazwij miejsca przedstawione na twojej pracy (morze, rzeki, jeziora, góry,
wyżyny, niziny).
2.
28.04.2020r. - WTOREK
TEMAT DNIA: NASZA STOLICA
I
https://www.youtube.com/watch?v=gds9GxFqEDo - ALFABET – Litera P – abecadło dla dzieci po polsku.
Film edukacyjny. Wyrazy na literę p.
https://www.youtube.com/watch?v=CDkHHrvcPBQ – Alfabet dla dzieci, nauka literek dla dzieci, alfabet
po polsku, litera P.
Karta pracy cz. 4, s. 20
Narysuj 10 przedmiotów, rozpoczynających się na głoskę p i pokoloruj je.
Następnie pisz szlaczek po śladzie i samodzielnie.
Temat 1: Zapoznanie ze sposobem pisania litery p, P.
Cele:
• Prezentacja drukowanej i pisanej litery p, P.
• Zapoznanie ze sposobem pisania litery p, P pisanej i drukowanej.
• Ćwiczenia w pisaniu liter p, P.
Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający mapę Polski z tabliczkami demonstracyjnymi: z literą p, P
oraz z wyrazem Polska na s. 18 Kart pracy cz.4, Karta pracy, cz. 4, s. 20 – 21.
Przebieg:
Demonstracja litery „p pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.
- Omówienie miejsca zapisu litery p, P w liniaturze ze zwróceniem uwagi na sposób i kierunek pisania.
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We wzorze małej litery p jest jedna czerwona kropka – oznacza to, że całą literkę piszemy jednym ruchem
ręki. Należy wstawić ołówek w środkowym polu – pomiędzy czerwonymi liniami i pisać linię po skosie
w prawą stronę do górnej czerwonej linii, od której linia odbija się i kieruje pionowo do dołu aż do kolejnej
niebieskiej linii i powrotem wraca ołówek po napisanej linii pionowo do gry, odbija na prawo dochodząc
do górnej czerwonej linii, a następnie schodząc w dół kończymy laseczką na dolnej czerwonej linii.
We wzorze wielkiej litery P są dwie kropki czerwone, dlatego literę tą piszemy dwoma ruchami ręki. Ołówek
należy wstawić na niebieskiej linii i pisać pionową kreskę w dół zakańczając laseczką po lewej stronie
i odrywamy rękę od kartki. Wstawiamy ołówek pomiędzy niebieską a górną czerwoną linią po lewej stronie
względem laseczki, dojeżdżamy ołówkiem do niebieskiej linii i piszemy łuk, który zakańczamy na górnej
czerwonej linii na styku z napisaną wcześniej laseczką.
- Analiza kształtu litery p, P:
Litera p drukowana to prosta kreska z góry na dół z brzuszkiem u góry po prawej stronie względem linii
prostej.
Litera Ł drukowana to prosta kreska z góry na dół z brzuszkiem u góry po prawej stronie względem linii
prostej.
Mała litera p drukowana tym różni się od wielkiej litery drukowanej P, że w druku występuje niżej
od wielkiej litery drukowanej P. W literach drukowanych nie występują zawijane laseczki.
- Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania:
Wykonaj ćwiczenia, aby przygotować ręce do pisania w karcie pracy.
– zaciskaj i otwieraj pięści,
- wyprostuj palce i zginaj palce,
- naśladuj grę na pianinie,
- naśladuj grę na flecie,
- wkręcaj śrubki po kolei każdym palcem,
- klaskaj w dłonie,
- pomasuj każdy palec.
- utocz z plasteliny i ulep litery ł małe, Ł wielkie drukowane i przyczep do kartki z wczorajszym zadaniem
pod cegiełkami.
Nauka pisania litery „p”, „P”.
- Ćwiczenia w pisaniu litery p, P palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na dłoni, na nodze.
Karta pracy cz. 4 s. 21.
Pisz po liniach palcem literę p małą jednym ruchem ręki. Pisz literę P wielką, zaczynając od kropki ze strzałką,
tworząc laseczkę, oderwij rękę od kartki. Wstaw palec w miejscu drugiej czerwonej kropki i dokończ pisanie
litery, dopisując brzuszek Oderwij rękę od kartki i pisz kolejne litery palcem jedna po drugiej. Następnie pisz
ołówkiem litery p, P po śladzie. Dla chętnych dzieci: napisz literę p, P samodzielnie według wzoru.
Temat 2: „Wycieczka po Warszawie” – rozmowa w oparciu o ilustracje i piosenkę.
Cele:
• Poznanie niektórych zabytków Warszawy i innych dużych miast Polski.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
• Doskonalenie poczucia rytmu.
• Umuzykalnianie dzieci.
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Środki dydaktyczne: Karta pracy, cz. 4, s. 22 - ilustracje, obrazki przedstawiające Warszawę, legenda „Wars
i Sawa” o powstaniu Warszawy, obrazek konturowy syrenki.
Przebieg:
„Wars i Sawa” – słuchanie legendy.
Dawno, dawno temu pewien młody rybak o imieniu Wars wybrał się na połów. Niewiele ryb złowił. Miał już
wracać do domu, aż tu nagle poczuł, że sieć jest bardzo ciężka. Pomyślał, że dużo ryb w nią wpadło.
Gdy wyciągnął sieć na brzeg zobaczył w niej syrenę, która zaczęła pięknie śpiewać. Zakochał się Wars
w pięknej syrenie. Ona również go pokochała. Chociaż bardzo różnili się, wiedzieli, że są dla siebie stworzeni.
Syrena wiedziała, że jeżeli z wzajemnością zakocha się w człowieku to może stracić rybi ogon i stać się
kobietą. Bez wahania więc przyjęła oświadczyny Warsa. Wkrótce odbyło się wesele Warsa i Sawy. A później
żyli długo i szczęśliwie. Wokół chaty Warsa i Sawy powstała osada, którą ludzie nazwali Warszawa. Po wielu
latach Warszawa stała się stolicą Polski.
Wypowiedz się pełnymi zdaniami na temat legendy.
- Kim był Wars? (Wars był młodym rybakiem.)
- Kogo wyłowił rybak z rzeki? (Rybak wyłowił z rzeki syrenę.))
- Jak miała na imię syrena? (Syrena miała na imię Sawa.)
- Jak ludzie nazwali miejsce, w którym mieszali Wars i Sawa? (Miejsce, w którym mieszkali Wars i Sawa,
ludzie nazwali Warszawa.)
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo – Lekcja 1 – Muzyczna rozgrzewka w PODSKOKACH
Wsłuchaj się w piosenkę i popatrz, gdzie na mapie są miasta, których nazwy zostały wymienione
w piosence. -https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – Niezwykłe Lekcje Rytmiki – Jestem
Polakiem
Piosenka pt.: „Jestem Polakiem”
Muzyka: Mariusz Totoszko,
Słowa: Justyna Tomańska/Najlepsze dla dzieci
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem,
dziewczynką fajną i chłopakiem.
Kochamy Polskę z całych sił,
chcemy byś również kochał ją i Ty i Ty.
1.

Ciuchcia na dworcu czeka.
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią, by poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko
i przygód wiele na pewno w drodze spotka nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem, …
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniale,
Gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem, …
3.

Teraz to już Warszawa.
To ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest.
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc.
11

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem, …
4. Toruń z daleka pachnie,
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku,
Skąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem, …

Karta pracy, cz. 4, s. 22.
Wskazanie Warszawy na mapie Polski.
Wypowiedz się na temat zabytków Warszawy w oparciu o ilustracje w książkach i w filmiku „Jestem
Polakiem” (piosenka). Zobacz co ciekawego można zobaczyć i zwiedzić w Warszawie. (Zamek Królewski,
Syrenka nad Wisłą, Pałac w Łazienkach, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Pomnik Chopina.)
„Prawda czy fałsz”.
Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaklaskaj. Jeżeli zdanie jest fałszywe, podskocz.
- Przez Warszawę przepływa Wisła. (Prawda)
- Herbem Warszawy jest złota rybka. (Fałsz)
- Syrenka Warszawska trzyma tarczę i miecz. (Prawda)
- W Warszawie jest Wawel. (Fałsz)
- W Warszawie jest Zamek Królewski. (Prawda)
- Warszawa jest stolicą Polski. (Prawda)
- Warszawa leży nad rzeką Odrą. (Fałsz)
„Herb Warszawy” – zapoznanie się z wyglądem i symboliką herbu Warszawy.
Herb Warszawy przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem, z wzniesioną szablą w ręce
prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy ciała naturalne, włosy, szabla i tarcza złote. Nad tarczą herbową
znajduje się złota korona królewska. Korona symbolizuje również zwycięstwo.
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„Syrenka Warszawska” – ćwiczenie graficzno - plastyczne.
Rysuj po śladach syrenkę. Dokończ rysować wzór na tarczy.

„Figury” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Dziecko porusza się po sali przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się
i naśladuje pozę syrenki warszawskiej.
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3. 29.04.2020R. – ŚRODA
TEMAT DNIA: BIEL i CZERWIEŃ
I
„Chodzenie pod dyktando”.
Dzieci poruszają się po sali według wskazówek opiekuna, np. 2 kroki do przodu, 1 krok w prawo, 3 kroki
do przodu, 1 krok do tyłu itp.
„Rozsypanka literowa” – zabawa słowna.
Dzieci otrzymują kartoniki z poznanymi literami. Ich zadaniem jest ułożenie jak największej liczby wyrazów.
Temat dnia 1: „Muzyka pędzlem malowana” – improwizacja plastyczna do muzyki Chopina.
Cele:
 Przybliżenie postaci Fryderyka Chopina
• Kształtowanie wyobraźni muzycznej.
• Rozwijanie inwencji twórczej.
Środki dydaktyczne: nagranie utworu „Fantazja Impromptu” F. Chopina, farby plakatowe, pędzle, kartki A4.
Przebieg:
Majowe święta lubimy. W majowe święta tańczymy.
- Dzieci recytują tekst wolno, szybko, głośno, cicho.
- Dzieci recytują tekst zmieniając sposób mówienia – na początku wolno i cicho, zakończenie szybko i głośno.
- Dzieci prezentują własną melodię do słów rymowanki.
„Sławni Polacy” – zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina.
Fryderyk Chopin – urodził się w 1810 roku w Polsce. Jest uważany za najwybitniejszego pianistę
i kompozytora utworów muzycznych oraz jednego z najwybitniejszych muzyków w historii.
Już od najmłodszych lat, w małym Fryderyku rodziło się zainteresowanie muzyką. Pierwszym
nauczycielem muzyki, była jego mama Justyna. Gra na fortepianie, sprawiała mu wiele przyjemności,
więc w wieku sześciu lat rozpoczął naukę gry na tym instrumencie. Postępy w nauce były na tyle duże,
że wkrótce, Fryderyk skomponował swój pierwszy utwór „Rondo B-dur”, który zapisał nutowo jego
ojciec – Mikołaj.
Kolejne lata nauki i ćwiczeń, zaowocowały pierwszym publicznym występem. Fryderyk zagrał koncert.
Jako nastolatek rozpoczął naukę kompozycji w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki.
W wieku 20 lat skomponował swój pierwszy „Koncert f-moll” op. 21, który zagrał w Teatrze Wielkim
w Warszawie. W tym samym roku Chopin wyjechał początkowo do Wiednia, a następnie do Paryża…
Tak rozpoczęła się kariera jednego z największych i najbardziej znanych kompozytorów
w dotychczasowych dziejach muzyki.
Fryderyk Chopin jest autorem wielu wspaniałych mazurków, polonezów czy nokturnów. Nie każdy
zapewne wie, że wśród tak wielu dzieł, napisał tylko dwa koncerty!
Może kiedyś odwiedzisz z rodzicami Muzeum Fryderyka Chopina - https://www.youtube.com/watch?
v=6B87gugaW50 – Wizyta w Muzeum Fryderyka Chopina – Najlepsze dla dzieci.
Improwizacja ruchowa z chustami do muzyki F. Chopina.
Dziecko trzymając w dłoniach chustkę lub chustki (może być szal, apaszka, pasek bibuły itp.) improwizuje
taniec do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=btpdqpJZla8 – FRYDERYK CHOPIN – Fantasie
Impromptu In C sharp minor, op. posth. 66 – Rafał Lewandowski.
Improwizacja plastyczna do muzyki.
Dziecko słuchając utworu „Fantazja Impromptu” F. Chopina, wykonuje pracę plastyczną z użyciem farb
plakatowych inspirowaną słuchaną muzyką - https://www.youtube.com/watch?v=btpdqpJZla8 – FRYDERYK
CHOPIN – Fantasie Impromptu In C sharp minor, op. posth. 66 – Rafał Lewandowski.
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Sprzątnięcie stanowisk pracy.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wykonanych prac.
Temat 2: „Dawne stolice Polski” – słuchanie opowiadania nauczyciela.
Cele:
• Utrwalenie wyglądu flagi Polski.
• Poznanie dawnych stolic Polski – Gniezna i Krakowa.
• Przypomnienie legendy o Smoku Wawelskim.
Środki dydaktyczne: wiersz „Nasza ojczyzna” Doroty Kossakowskiej, Karta pracy, cz. 4, s. 23, legenda
o Smoku Wawelskim, mapa Polski, ilustracje Smoka Wawelskiego, nagranie hejnału
z wieży Mariackiej
Przebieg:
„Nasza ojczyzna” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.
Wisłą płyniemy od gór aż do morza.
Każdy podziwia nasz piękny kraj.
Piękny jest zimą, piękny jesienią
i wtedy kiedy jest maj.
Gdy polskie flagi wiszą
i dumnie w słońcu się mienią.
Gdy wszyscy podziwiają,
biel połączoną z czerwienią.
Wypowiedzi pełnymi zdaniami w oparciu o wiersz.
- Gdzie Wisła ma swój początek i do czego wpada? (Wisła ma swój początek w górach i wpada do morza.)
- W jakim miesiącu wywieszane są polskie flagi? (Flagi Polski są wywieszane w maju.)
- Jakie kolory znajdują się na polskiej fladze? (Na polskiej fladze znajdują się dwa kolory: biel i czerwień.)
„Powiewa flaga” – ćwiczenia oddechowe.
Dzieci otrzymują dwa kawałki bibuły – biały i czerwony. Trzymając bibułę przed sobą dmuchają na nie
wprawiając je w ruch.
Karta pracy, cz. 4, s. 23.
Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej.
Obejrzyj flagę Polski i flagę Unii Europejskiej.
Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich.
Przypomnienie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
Obejrzyj „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. - https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM – polish
legends. POLSKIE LEGENDY: O LECHU, CZECHU I RUSIE – O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO.
Podejmij próbę opowiedzenia poznanej legendy z pomocą opiekuna.
Poproś opiekuna o przypomnienie, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski.
Wyjaśnia znaczenie słowa stolica - jest to miejsce, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy państwa.
Stolica jest siedzibą prezydenta, a wcześniej była siedzibą królów.
Wskazanie Gniezna na mapie Polski.
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Zagadka obrazkowa.
Obejrzyj poniższe ilustracje. Czy wiesz, co to za postać?

Wysłuchaj Legendy o Smoku Wawelskim czytanej przez opiekuna:
Dawno temu, za panowania króla Kraka nad miastem zawisło niebezpieczeństwo. Pod zamkiem zamieszkał
straszny smok. Żądał od mieszkańców miasta, aby codziennie przynosili mu do zjedzenia owce, kury, krowy.
Niejeden rycerz próbował pokonać smoka, ale żadnemu z nich nie udało się tego dokonać. Niedaleko zamku
żył szewczyk Skuba. Pewnego razu poszedł do króla i powiedział, że wie jak pokonać smoka. Król ucieszył się
z tego, chociaż nie wierzył, że prosty szewczyk może wygrać walkę ze smokiem. Szewczyk miał plan,
który szybko zrealizował. Wypchał baranią skórę siarką i smołą i podrzucił ją smokowi. Żarłoczny smok
połknął barana. Niedługo potem poczuł wielkie pragnienie. Zaczął pić wodę z Wisły. Wypił jej tak dużo,
że jego brzuch stał się ogromny i pękł. Wielka radość zapanowała w grodzie Kraka. Świętowano kilka dni
i kilka nocy, a szewczyk Skuba stał się ulubieńcem mieszkańców, którzy chętnie mu we wszystkim pomagali.
Wypowiedzi pełnymi zdaniami na temat legendy:
- Kto straszył mieszkańców grodu Kraka? (Mieszkańców grodu Karaka straszył smok.)
- Komu udało się pokonać smoka? (Szewczykowi Skubie udało się pokonać smoka.)
- Jaką pułapkę przygotował Skuba smokowi? (Skuba przygotował smokowi wypchaną baranią skórę siarką
i smołą.)
- Co stało się ze smokiem? (Smok pił dużo wody i pękł.)
Wskazanie Krakowa na mapie Polski.
Obejrzyj bajkę o przerwanym
hejnale z wieży mariackiej. - https://www.youtube.com/watch?
v=gq8HijEzB8A – Przerwany hejnał – Baśnie Polskie
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Wysłuchanie hejnału z Wieży Mariackiej. - https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c – Hejnał
Mariacki - Kraków
Karta pracy, cz. 4, s. 23.
Naszą ojczyzną jest Polska. Dawne stolice Polski to: Gniezno i Kraków. Obecnie stolicą Polski jest Warszawa.
Dzieci oglądają herb Gniezna, Krakowa i Warszawy.
4.
30.04.2020R. - CZWARTEK
TEMAT DNIA: DO CZEGO SŁUŻĄ PIENIĄDZE?
Temat 1: „Robimy zakupy” – zabawa matematyczna.
Cele:
• Ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
• Doskonalenie techniki rachunkowej.
• Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi.
Środki dydaktyczne: Karta pracy, cz. 4, s. 24, dostępne monety, banknoty, zabawkowy sklep, hymn Polski.
Przebieg:
„Biało – czerwony quiz” – quiz.
Opiekun zadaje pytania, a dziecko odpowiada na nie.
Przykładowe pytania:
- Jak wygląda flaga Polski? (Dwa pasy, u góry biały, na dole czerwony.)
- Jak nazywa się nasz kraj? (Nasz kraj nazywa się Polska.)
- Wymień trzy symbole narodowe? (Godło, flaga, hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego)
- Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? (Pierwszą stolicą Polski było Gniezno.)
- Jak nazywa się obecna stolica Polski? (Obecna nazwa stolicy Polski to Warszawa.)
- Czy znasz sławnego Polaka? (Fryderyk Chopin to sławny Polak.)
- Wymień trzy rzeczy, które można zobaczyć w Warszawie. (W Warszawie można zobaczyć Zamek Królewski,
Syrenkę Warszawską, Pałac Kultury i Nauki.)
- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? (Najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła.)
- Kim był Fryderyk Chopin? (Fryderyk Chopin był wybitnym muzykiem i kompozytorem.)
- Zaśpiewaj pierwszą zwrotkę hymnu Polski. (Jeszcze Polska nie zginęła, …)
- Czego szukali Lech, Czech i Rus? (Lech, Czech i Rus szukali nowych ziem dla swoich rodów.)
Wspólne odśpiewanie hymnu Polski w postawie na baczność - https://www.youtube.com/watch?
v=ioUutRw9WeQ – Mazurek Dąbrowskiego – Pierwsza zwrotka.
„Polskie monety i banknoty”
Poproś opiekuna, aby pokazał Ci kilka monet i banknotów. Poukładaj je w kolejności rosnącej czyli od wartości najmniejszej do największej.
Karta pracy, cz. 4, s. 24.
Popatrz jak wyglądają niektóre monety i banknoty. Które z nich rozpoznajesz? Powiedz, do czego potrzebne są
pieniądze i jak możemy je oszczędzać. Powiedz, czym się różnią banknoty od monet.
Karta pracy, cz. 4, s. 25.
Otocz monety pętlą tak, aby było 3zł.
Otocz monety pętlą tak, aby było 4zł.
Otocz monety pętlą tak, aby było 5zł.
„Zabawa w sklep” – jeśli masz w domu taka możliwość, to pobaw się w sklep, np. warzywniczy.
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Temat 2: „Lubimy ćwiczyć” – ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 36.
Cele:
• Zapoznanie się z zasadami zabawy „Dzień i noc”.
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
Forma: ćwiczenia ogólnorozwojowe
Środki dydaktyczne: ćwiczenia z piosenkami.
Przebieg:
1.
Czynności organizacyjno – porządkowe:
Przygotuj się do ćwiczeń - - ubierz się w wygodny strój.
2.
Część wstępna: Zabawa ożywiająca:
„Dzień i noc”.
Dziecko przemieszczają się po pokoju, opiekun podaje hasła:
„Dzień” – dziecko przemieszcza się po pokoju, podskakując radośnie. „Noc” – dziecko szybko szuka wolnego
miejsca na podłodze i zwijając się w kłębek udaje, że idzie spać. Zabawa trwa około 2 minuty.
3.
Część główna: Dzieci ćwiczą na boso.
RÓWNOWAGA – Wygibasy z naszej klasy
-https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

–

Piosenka

dla

dzieci,

dziecięce

hity!

dziecięce

hity!

KTO JAK SKACZE – Wygibasy z naszej klasy – Piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej
-https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

klasy

–

Piosenka

dla

dzieci,

4. Część końcowa:
Ćwiczenie oddechowe:
Dziecko wykonuje leżenie na plecach, kładzie maskotkę na brzuchu i wykonuje spokojne wdechy i wydechy,
przy: wdechu – maskotka opada wraz z brzuchem ku dołowi uwypukla się klatka piersiowa, przy wydechu –
woreczek unosi się ku górze wraz z brzuchem.
Możesz kontynuować ćwiczenia poza zajęciami, kiedy masz ochotę.
Literatura:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
2. „Zabawy z porami roku” - program wychowania przedszkolnego, Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska
– Baraniuk, wyd. edukacyjne Podręcznikarnia 2019
3. Przewodnik metodyczny „Sześciolatek. Razem uczymy się” cz. 4, Dorota Kossakowska, Agnieszka
Olędzka, wyd. edukacyjne Podręcznikarnia
Źródła internetowe:
1. Karty pracy cz. 4 - https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/cz-4-6razem-uczymy-sie.html
2. Ćwiczenia poranne z piosenką „Głowa, ramiona” - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE –
Dziecięca piosenka Głowa, ramiona kolana, pięty BZYK.TV
3. https://www.youtube.com/watch?v=yDqteOCoFl0 –Nauka alfabetu – UBU poznaje literkę p – bajka.
4. https://www.youtube.com/watch?v=gds9GxFqEDo - ALFABET – Litera P – abecadło dla dzieci po polsku.
Film edukacyjny. Wyrazy na literę p.
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5. https://www.youtube.com/watch?v=CDkHHrvcPBQ – Alfabet dla dzieci, nauka literek dla dzieci, alfabet
po polsku, litera P.
6. https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo – Lekcja 1 – Muzyczna rozgrzewka w PODSKOKACH
7. https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – Niezwykłe Lekcje Rytmiki – Jestem Polakiem
8. https://www.youtube.com/watch?v=6B87gugaW50 – Wizyta w Muzeum Fryderyka Chopina – Najlepsze dla
dzieci.
9. https://www.youtube.com/watch?v=btpdqpJZla8 – FRYDERYK CHOPIN – Fantasie Impromptu In C sharp
minor, op. posth. 66 – Rafał Lewandowski.
10.
https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM – polish legends. POLSKIE LEGENDY: O
LECHU, CZECHU I RUSIE – O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO.
11.
https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A – Przerwany hejnał – Baśnie Polskie.
12.
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c – Hejnał Mariacki – Kraków
13.
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ – Mazurek Dąbrowskiego – Pierwsza zwrotka.
14.
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo - RÓWNOWAGA – Wygibasy z naszej klasy –
Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
15.
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ - KTO JAK SKACZE – Wygibasy z naszej klasy –
Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
16.
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs - TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy –
Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
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