
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 04.05.2020 r -  do 08.05. 2020 r. 

 

Tematyka kompleksowa tygodnia:  „Polska to mój dom” 

 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „ Polskie symbole narodowe” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

 

„Tydzień” – dziecko stoi, jego nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie do 

przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni tygodnia.  

 

„Wahadło” – dziecko stoi, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. Przenosi ciężar ciała z 

jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło. 

 

„Głaz” – dziecko w siadzie skrzyżnym. Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. 

Zadaniem dziecka jest jak najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu 

trzymanego w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść wyobrażony 

głaz aż do wyprostowania łokci. Rodzic przypomina, by dziecko nabierało powietrza nosem, a 

wypuszczało je ustami. 

 

2. „Polska”- dziecko ma przed sobą obrazki Europy z zaznaczonym konturem Polski, 

flagę Polski i polskie godło. Zadaniem dziecka jest wskazywanie symboli 

pojawiających się w treści wiersza.  



„Polska” 

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. 

Tu 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? 

 



                      

 

 

              

                        

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://app.emaze.com/@AOFILZQFW&psig=AOvVaw2WNk091-vYWyzRzDk3JUV-&ust=1587887874043000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiszrqNg-kCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/flaga-polski-lub-polska-z-godlem-90x150cm-na-maszt-4972208197&psig=AOvVaw28-h27t75yyF-QJL26yAyw&ust=1587888243840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjYgeuOg-kCFQAAAAAdAAAAABAE


                        

 

3. „Gdzie jest j?”- zabawa słuchowa. Dziecko stoi a rodzic powoli ponownie czyta tekst 

wiersza „Polska”. Zadaniem dziecka jest przykucnięcie, gdy usłyszy słowo zawierające 

głoskę „ j ” na początku, na końcu lub w środku słowa. Jeżeli dziecko się pomyli, 

powinno stać na jednej nodze aż do następnego słowa z j. 

 

4. „Mazurek Dąbrowskiego”- rodzic wprowadza dziecko do właściwego słuchania 

hymnu narodowego: W jakich okolicznościach słyszysz hymn Polski? Dlaczego 

Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym turnieju? W 

jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu? Rodzic powtarza z dziećmi wers po wersie 

fragment tekstu hymnu . Następnie odtwarza nagranie hymnu i prosi dzieci, żeby wstały 

i spróbowały go zaśpiewać. 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://dziennikbaltycki.pl/godlo-polski-jak-powstalo-co-sie-na-nim-znajduje-czego-symbolem-jest-polskie-godlo-panstwowe/ar/c1-14558399&psig=AOvVaw3ysUTzdwhYDt9yQq93kWcN&ust=1587888432354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDPncOPg-kCFQAAAAAdAAAAABAE


„Mazurek Dąbrowskiego”                                                                                                                                         

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Ref.:   Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, 

przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Ref.:  Marsz, marsz… 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Ref.: Marsz, marsz… 

 



Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, 

pono nasi Biją w tarabany. 

 Ref.: Marsz, marsz… 

 

5. „Godło Polski”- (czerwona kartka A4, szablon godła, biała farba plakatowa, złoty papier).  

Rodzic prezentuje dziecku godło Polski, prosi o wymienienie charakterystycznych cech. 

Następnie dziecko maluje na czerwonej kartce z bloku godło Polski palcami zanurzonymi 

w białej farbie. Dokleja koronę i wycina kształt godła, odrysowując szablon przygotowany 

przez rodzica. Rodzic może pomóc dziecku naszkicować najpierw ołówkiem kontury orła, 

a następnie dziecko wypełnia białą farbą kontury.  

Czekam na zdjęcia Waszych pięknych prac!! 

 

                        

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/godlo-polski-urzedowe-orzel-herb-plakat-30x40-cm-7793146391&psig=AOvVaw2bA0ZmoFD4nJ40sxegJCrE&ust=1587891751026000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDbr_Kbg-kCFQAAAAAdAAAAABAG


 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://miastodzieci.pl/kolorowanki/godlo-polski-kolorowanka/&psig=AOvVaw1dL7BVZDC9YWioWlghO8qC&ust=1587891344877000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICDsbCag-kCFQAAAAAdAAAAABAq


 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 11 

 

Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie napisów 

i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami.  

Praca z KP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, 

kolorowanie rzek na mapie.  

DZIEŃ 2   TEMAT: WARSZAWA STOLICA POLSKI 

 

 

1. ,,WARS I SAWA” – WYSŁUCHANIE LEGENDY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4PV9vudSLA 

 

Rozmowa z dziećmi na temat powstania Warszawy. 

 

 

2.  Warszawska Syrenka – wspólne słuchanie piosenki i wiersza Z. Holskiej-Albekier . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY-Lj6sd3p4 

                                
 

https://www.youtube.com/watch?v=i4PV9vudSLA
https://www.youtube.com/watch?v=ZY-Lj6sd3p4


-  Rozmowa na temat SYRENKI WARSZAWSKIEJ ( wyglądu, skąd pochodzi..).  

-  Słuchanie wiersza 

Nasza warszawska Syrenka co noc urządza wyprawę.  

Nocy się ciemnej nie lęka, gdy pragnie zwiedzić Warszawę. 

  Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach nad cichym stawem,  

dzielnice nowe i Stare Miasto w naszej Warszawie.  

Nasza warszawska Syrenka Wisłą powraca nad ranem. 

 Z nią jest wiślana piosenka i miasto w słońcu skąpane.  

 Warszawski Zamek,  pałac w Łazienkach nad cichym stawem,  

dzielnice nowe i Stare Miasto w naszej Warszawie.  

 Dzieci wymieniają miejsca, które pojawiły się w wierszu i odszukują je  wśród zdjęć . 

Układają je w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w wierszu: Zamek Królewski, pałac i 

park w Łazienkach Królewskich, nowoczesne wieżowce, Stare Miasto, Wisła. 

 

WARSZAWA 

   

        ZAMEK KRÓLEWSKI                                    ŁAZIENKI 

                                                                                                                                                                                   

                       

                 DOMY                                              STARE MIASTO 



 

                                                      WISŁA 

Chętne dzieci próbują  odczytać podpisy pod zdjęciami. 

 Rodzic powtarza z dzieckiem tekst wiersza wers po wersie: w różny sposób modulując głos, 

wystukując rytm dłońmi i stopami itp.  Pomagamy dziecku przypomnieć sobie tekst , 

wskazując na odpowiednie zdjęcia i podpisy.  

 

3.  „Nasza wycieczka” – gra dydaktyczna. 

(ok. 20 zakrętek do słoików, zdjęcia pomnika Syrenki, PKiN, Stadionu Narodowego, 

Kolumny Zygmunta,  napisy START i META, kostka do gry ) 

 

 Rozkładamy  na dywanie jedną za drugą ok. 20 zakrętek od słoików. Na niektórych z nich 

układamy zdjęcia zabytków, o których była mowa w wierszu, oraz – dodatkowo – zdjęcie 

pomnika Syrenki, Pałacu Kultury i Nauki, Stadionu Narodowego, Kolumny Zygmunta. 

Przypominamy dziecku, co to za budowle. Na początku „szlaku” kładziemy napis START, na 

końcu –napis META. Rodzic uczestniczy w grze razem z dzieckiem.  Każdy  kolejno rzuca 

kostką. Jeśli osoba będąca pionkiem stanie na polu ze zdjęciem,  powinna podać nazwę tego 

miejsca oraz dokonać analizy sylabowej i głoskowej słów (jeżeli popełni błąd wraca na pole 

START). Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do mety.  

 



   

 PAŁAC KULTURY  I  NAUKI                            STADION   NARODOWY 

 

                                  

        KOLUMNA ZYGMUNTA                         SYRENKA WARSZAWSKA 

 



START    

META 
 

 

4.  „Pomnik Warszawy” – praca plastyczna . 

Dziecko wykleja  pracę dowolnymi materiałami dostępnymi w domu – ważny jest pomysł. 

Nie zapomina również o tle. 

                                                  

              Proszę powiększyć                                                                        Przykładowa praca 

 

Proszę o przesyłanie zdjęć wykonanych prac pod nr telefonu 691541967. 

 

 

5. Praca z książką: 



-  Praca z KP4.12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr.  

  - Praca z KP4.12b – rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu            

      syrenka po śladzie.  

 

6. Zumba 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 Dzień 3 ( środa ) – „ Polskie krajobrazy ” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

„Mali żołnierze” – dziecko maszeruje, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unosi kolana 

i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy, np. Padnij (dziecko kładzie się na podłodze), 

Czołgaj się (czołga się), Powstań (wstaje), Kryj się (chowa się za jakimś przedmiotem). 

„Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Rodzic rzuca piłkę do dziecka, podając jakiś kolor. Gdy 

dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie piłki. Gdy kolor będzie inny, łapie piłkę i ją 

odrzuca do rodzica.  

2. „Kocham cię Polsko”- rodzic daje dziecku biało-czerwoną flagę, jeżeli nie mamy, 

można wydrukować lub namalować i przykleić na patyczku lub wykałaczce, włącza 

melodię Kocham Cię, Polsko. Najpierw dziecko uważnie ogląda teledysk. Następnie  

dziecko poruszając flagą w rytm muzyki, tworzy własny układ choreograficzny z flagą. 

Rodzic może dołączyć do dziecka do układu. 

 

Czekam na Wasze pomysłowe choreografie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OA6MSU9j1F8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


3. „Znajdź rymy” – zabawa słuchowa. Rodzic wypowiada tekst rymowanek, a 

zadaniem dziecka jest wysłuchanie i dopowiedzenie ostatniego słowa. Proponowane 

rymowanki: 

 

Zosia koszyk grzybów niesie, 

bo od rana była w….. (lesie). 

 

Wojtek chciałby pójść do lasu, 

 ale nie ma na to….. (czasu). 

 

Tutaj rosły dwa maślaki, 

 ale zjadły je….. (ślimaki). 

 

Stasio na łące spotkał ropuchę, 

co polowała właśnie na….. (muchę). 

 

Julek na łące był dzisiaj z rana, 

widział tam żaby oraz…..(bociana). 

 

4. „Polskie krajobrazy”- zabawa dydaktyczna ilustracje (lasy, niziny, morze, wydmy, jeziora, 

góry, rzeki), karta z otworem).  

Rodzic przygotowuje plansze lub duże ilustracje, przedstawiające różne polskie krajobrazy: 

lasy, niziny, morze, wydmy, jeziora, góry, rzeki. Przesłania każdą z plansz kartą z wyciętym 

otworem. Prezentuje dziecku kolejno ilustracje, przesuwając miejsce z otworem. Dziecko 

rozpoznaje krajobrazy. 



           

           

 

          Las 

 

       

 

         Niziny 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.swiebodzin.pl/PL/1101/2672/skuter_na_sprzedaz/k/&psig=AOvVaw0KtjV-5JhhAUSs3TYZ_shc&ust=1587900972562000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCAoJ--g-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://geografia.gozych.edu.pl/niziny-w-polsce/&psig=AOvVaw2UfPvKOSmJSg2DnY1SjKVp&ust=1587901331414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCG2sq_g-kCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Morze 

 

 

 

Wydmy 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://podroze.onet.pl/polska/pomorskie/leba-i-slowinski-park-narodowy-wydmy-plaze-atrakcje/7lle9y4&psig=AOvVaw2VbKJKyW4ZdWzsm5-fwO5V&ust=1587901977486000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjg4f7Bg-kCFQAAAAAdAAAAABAL


 

Jeziora 

 

 

Góry 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,22245655,ranking-czystosci-jezior-w-olsztynie-wedlug-naukowcow.html&psig=AOvVaw2ti_rjcfEDp5znXG_B22tE&ust=1587902219000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs5PHCg-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1115360,denis-urubko-gory-to-moje-zycie-nawet-gdy-ocieram-sie-o-smierc.html&psig=AOvVaw2RtoE93uRE9ZHfi5fTETlQ&ust=1587902397146000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjI08bDg-kCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Rzeka 

 

5. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Rodzic zaprasza dziecko do 

rozmowy: Przypomnij mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się twoje 

przedszkole. Czy to jest miasto, czy wieś? Czy wiesz, gdzie mieszkają twoi dziadkowie? 

A gdzie mieszka Pani Ewelina?? Czy jest to wieś, czy miasto? 

 

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 13 

 

 

Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie. 

 

Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z 

poznanych liter, rozwiązywanie rebusu. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://agronews.com.pl/artykul/rzeki-recepta-na-susze/&psig=AOvVaw3wtr52sGPMc1uKkvLGCD7A&ust=1587902603963000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCFw6fEg-kCFQAAAAAdAAAAABAK


   Dzień 4 ( czwartek )- „ Szlakiem Wisły ” 

 

 

1. „Zagadki znad Wisły”–  dziecko ogląda mapę Polski, wodzi palcem po Wiśle 

zaznaczonej na ilustracji. Z pomocą rodzica odszukuje miejsce, skąd wypływa Wisła      

( z Baraniej Góry na południu kraju ) zaznacza miasta, przez które przepływa w drodze 

do morza ( Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk ). Wisła kończy swój bieg w Zatoce 

Gdańskiej i wpada do Bałtyku ( na północy kraju). Warto przy okazji powtórzyć z 

dziećmi kierunki północ-południe. 

 

 

            

 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy:  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://wlaczpolske.pl/index.php?etap%3D10%26i%3D906&psig=AOvVaw0kyRNARlbdWRjF0FiQQ1F8&ust=1587905429585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCPz-zOg-kCFQAAAAAdAAAAABAd


Przeczytam za chwilę zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi 

z gór do morza. Poproszę, żebyś spróbował/ała je odgadnąć: 

Zagadka pierwsza  

Popłyniemy Wisłą 

Razem z rybitwami, 

Zobaczymy miasta, 

Co leżą przed nami. 

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 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  

W gwiezdne mknąć przestworze.  

Pierniki tu lepsze  

Niż piecze babunia.  

Gdzie dopłynęliśmy? 

 Do miasta…. (Torunia). 

 

Zagadka czwarta  

Płyńże, miła Wisło,  

Płyń, Wisło szeroka!  

Wtem, słońce zabłysło  

– Przed nami zatoka! 

Wisła z sinym 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). 



2. „J jak jama” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic pokazuje dziecku planszę z 

prezentacja litery j, wskazuje ilustrację, następnie model sylabowy wyrazu. Prosi 

dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, jednocześnie 

wskazując kolejne pola na planszy. Dziecko liczy sylaby zawarte w wyrazie. Rodzic 

prosi dziecko o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział na 

sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. Następnie rodzic wskazuje na planszy 

schemat głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), i 

prowadzi zabawę z analizą głoskową tak jak wcześniej z sylabową. Dziecko przelicza 

głoski. 

 

 

                                     

                           

 

                j-a-m-a 

 

 

Rodzic prezentuje sposób pisania liter J, j . Prosi dziecko, by napisało literę palcem na dywanie 

i w powietrzu. Zwraca uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/175640454200998655/&psig=AOvVaw3ABxhIO-1i3i60VjzMvCUy&ust=1587910074182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZ35Hgg-kCFQAAAAAdAAAAABAP


 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-kierunek-pisania2/&psig=AOvVaw1geS7948jqfbLJVbnjSiKW&ust=1587910534271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjE1e7hg-kCFQAAAAAdAAAAABAX


3. „Układamy i piszemy j” – rodzic pokrywa blat stolika folią spożywczą. Dziecko siada 

przy stoliku, a rodzic wyciska nieco pianki do golenia. Po polisensorycznym poznaniu 

pianki dziecko rozsmarowuje ją na fragmencie stolika, tworząc powierzchnię do 

pisania. Rodzic umieszcza wzór litery J, j w widocznym miejscu w taki sposób, by 

każde dziecko widziało ją z odpowiedniej perspektywy. Dziecko pisze literę J, j na 

powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku pisania. 

  

                 Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 14 i 20 

 

 

Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich 

miejscach.  

Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po 

śladzie.  

Praca z KP4.20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po 

śladzie.  

 

 Dzień 5 ( piątek)- „Unia Europejska” 

  
1. „Symbole Unii Europejskiej”- rodzic prezentuje dziecku flagę Polski i flagę UE. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że Polska należy do UE. Po prezentacji flag dziecko ogląda 

filmik. 



 

 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 

2.„Hymn Unii europejskiej” – rodzic zaprasza dziecko do słuchania utworu: Tak jak Polska 

ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wspólny hymn. 

W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju. Posłuchamy dzisiaj 

hymnu Unii Europejskiej po polsku. Zastanów się, dlaczego ten utwór nazywa się Oda do 

radości. 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

 



3.„Czy Unia europejska to…?” – zabawa językowo-ruchowa. Na podstawie zdobytej wiedzy, 

próbujemy stwierdzić czy zdanie jest poprawne czy nie. Rodzic mówi określone zdania, a 

dziecko ocenia, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli prawdziwe –  dziecko skacze 

obunóż do przodu, jeśli fałszywe –do tyłu. Wspólnie z rodzicem ocenia, czy ich odpowiedź jest 

poprawna.   

      Proponowane zdania:  

Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.  

Polska jest członkiem Unii Europejskiej.  

Unia Europejska ma własną flagę.  

Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek.  

Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro.  

Waluta obowiązująca w Polsce to euro.  

Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w 

złotówkach”. 

Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

 

  Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 15 

 

Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag, 

porównywanie flag.  

Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, 

obliczanie. 

 


