
Temat I: Mój dom. 

 

1) Oglądanie albumów, ilustracji, pocztówek przedstawiających miasto, w którym dziecko mieszka.  

Budzenie zainteresowania dorobkiem  kulturalnym własnego miasta. 

 

2) Dziecko siedzi z rodzicem. Uczy się rymowanki.  

„Ja zabawy różne znam,  

w które często z mamą gram.  

Raz i dwa, raz i dwa  

W co się bawię teraz ja?”  

 

Bożena Szuchalska 

 

Dziecko mówi rymowankę i pokazuje gestem, w co się bawi . Zadaniem rodzica jest odgadnąć, co to 

za zabawa. Potem następuje zamian ról.  

 

3) Zabawy ruchowe z wykorzystaniem krążka.  

Krążki porozkładane na dywanie.  

„Marsz w różnych kierunkach” – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa. Dziecko porusza się 

tak, aby nie nadepnąć na krążek.  

„Dzieci do domku” – zabawa bieżna. Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach, na sygnał: 

dziecko do domku staje w dowolnym krążku.  

„Góra - dół” – ćwiczenia równoważne. Dziecko podnosi krążki, trzyma przed sobą, na sygnał góra – 

podnosi wysoko nad głowę, na sygnał: dół – wykonuje skłon (ważne, aby kolana były proste). 

„Wyruszamy w podróż” – zabawa naśladowcza. Dziecko naśladuje jazdę samochodem (krążek jest 

kierownicą). 

 

4) Pomoce do kolejnych ćwiczeń: ilustracje różnych domów, napisy: blok, wieżowiec, domy 

szeregowe, bliźniak, dom jednorodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

blok 



wieżowiec 



domy 

szeregowe 

 



 

bliźniak 

 



 

dom 

jednorodzinny 

 
 



5) Rozwiązanie zagadki:  

„Kto odgadnie, co to jest?  

Mieszka tam mama, tata i pies. 

Mieszkasz tam ty i brat twój też,  

to miejsce dla ciebie ważne jest.”  (dom)  

 

Bożena Szuchalska 

 

Wypowiedzi dziecka na temat:  

- Kto mieszka w twoim domu?  

- Dlaczego dom jest ważnym miejscem? 

 

6) „Mój dom” – zabawa ruchowa.  

Na dywanie rozłożone są ilustracje przedstawiające różne domy. Dziecko porusza się po pokoju. Na 

sygnał: idziemy do domu dziecko siada obok obrazka przypominającego jego dom. 

 

7) „Jak wygląda mój dom” – wypowiedzi dziecka.  

Dziecko opowiada jak wygląda dom, w którym mieszka.  Porównywanie domów z użyciem 

określeń: mniejszy - większy, niższy - wyższy. Przeliczanie pięter, okien. 

 

8) „Znamy nazwy domów” – przyczepianie napisów pod ilustracjami. Podział wyrazów na sylaby, 

głoski. Przeliczanie i porównywanie ilości liter w wyrazie. 

 

9) „Wesołe osiedle” – układanie  z figur geometrycznych.  

• Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Rodzic wymienia cechy figury, dziecko odgaduje o jakiej 

figurze mówi rodzic, wskazuje daną figurę spośród innych.  

- Wygląda jak góra, ma trzy boki.  

- Przypomina boisko piłkarskie, dwa boki są dłuższe, dwa krótsze.  

- Ma wszystkie boki równej długości.  

- Przypomina księżyc w pełni, nie ma żadnych kątów.  

Dziecko z figur geometrycznych (płaskich) układa domy, drzewa, kwiaty, płoty itp. (powstanie w ten 

sposób osiedle). 

 

 

10) „Mój dom” – rysowanie swojego domu. Ozdabianie ramki. 

 



 

 

 



11) Zabawa ożywiająca:  

Rodzic podaje hasła, a dziecko wykonuje polecenia:  

Samolot –  przemieszczamy się po sali z ramionami w bok naśladując lecący samolot,  

Odrzutowiec – przemieszczamy się po sali z ramionami odwiedzionymi w tył naśladując lecący 

odrzutowiec.  

Rakieta – wznos ramion w górę i podskakujemy w miejscu. 

Supermen – wznos prawej ręki w górę lewa opuszczona w dół lub odwrotnie z jednoczesnymi 

podskokami w miejscu. 

 

Dziecko pobiera płachtę gazety i gniotąc ją w rękach robi papierową kulę.  

Przekładanie papierowej kuli z ręki do ręki z przodu i z tyłu za plecami, papierowa kula krąży wokół 

bioder,  

Ćwiczenie jak wyżej tylko wokół szyi,  

Ćwiczenie jak wyżej tylko wokół kolan,  

Postawa rozkroczna, skłon tułowia w przód, przekładamy papierową kulę na wysokości kostek 

zataczając ósemki wokół kostek,  

Leżenie przodem ramiona wyciągnięte przed siebie w dłoniach papierowa kula.  

Ruch: wznos ramion w górę chwilę wytrzymać, następnie opust ramion w dół powtarzamy 6 razy 

(wzmacnianie mięśni grzbietu).  

Leżenie tyłem, ramiona w górze.  

Ruch: skłon tułowia w przód z jednoczesnym przełożeniem papierowej kuli między kostki, przejście 

do leżenia tyłem z ramionami w górze, następnie wznos nóg w górę i przełożenie za głowę  

z jednoczesnym przekazaniem papierowej kuli z nóg do rąk, potem opust nóg do pozycji wyjściowej, 

powtarzamy 6 razy. 

 

„Schowaj papierową kulę” – zabawa ruchowa. Dziecko przemieszcza się po pokoju w dowolny 

sposób przekładając papierową kulę z ręki do ręki, na sygnał: schowaj kulę, kładzie ją na podłodze  

i stopami stara się zakryć tak, żeby nie wystawała. Powtarzamy zabawę kilkakrotnie. Dziecko 

wyrzuca papierowe kule do specjalnie przygotowanego pojemnika na papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat II: Zwiedzamy Warszawę. 

 

1) „Warszawska Syrenka” – słuchanie legendy opowiadanej przez rodzica lub wysłuchanie za pomocą 

nagrania: 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs „Warszawska Syrenka” legenda 

 

2) „Syrenka” – kolorowanie rysunku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs


 



3) Pomoce: ilustracje, pocztówki przedstawiające różne miejsca w Warszawie, plakietka  

z napisem „Przewodnik”. 

 

4) Przebieg: „Przewodnik turystyczny” – rozmowa z dzieckiem.  

- Kto to jest przewodnik turystyczny?  

- Czy każdy może być przewodnikiem?  

- Co trzeba zrobić, żeby zostać przewodnikiem? 

 

5) Wprowadzenie do tematu zajęć.  

- Dzisiaj będziesz przewodnikiem turystycznym. Będziesz oprowadzać grupy po stolicy naszego 

kraju:  

- Jak nazywa się stolica Polski?  

- Nad jaką rzeką leży Warszawa? 

 

6) Wskazanie Warszawy na mapie Polski. 

 



7) „Ciekawe miejsca w Warszawie” – oglądanie pocztówek, które dzieci mają w domu. Rodzic 

opowiada o wybranych miejscach, zabytkach Warszawy. 

 

8) „Zwiedzamy Warszawę” – Dziecko wybiera po cztery obrazki przedstawiające Warszawę. Ustala  

w jakiej kolejności będzie przebiegała trasa zwiedzania, jak przedstawić plan rodzicowi. 

 

9) „Wyruszamy na wycieczkę” – przedstawienie przez dziecko trasy wycieczki. Zachęcanie do 

zwiedzania prezentowanych miejsc w stolicy (dziecko, może mieć przypiętą plakietkę z napisem 

„Przewodnik”).  

 

10) „Jedziemy windą w Pałacu Kultury” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.  

Dziecko leży na plecach, rodzic mówi rymowankę w różnym tempie, dziecko wykonuje wymachy 

nóg tzw. „rowerek”. Po zakończeniu rymowanki rodzic klaszcze dowolną ilość razy, dziecko 

odgaduje, na które piętro wjechała winda z turystami.  

„Jedzie wycieczka windą w górę,  

Jedzie na piętro, zgadnij które?”. 

 

11) „Moje ulubione miejsce w Warszawie” – wybór pocztówki, ilustracji przez dziecko.  

Na dywanie porozkładane są pocztówki i ilustracje. Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki 

oglądając ilustracje, na przerwę podnosi wybrany obrazek.  

 

12) „Co to jest?”- prezentacja miejsca w Warszawie. Dziecko siada na dywanie i mówi,  co przedstawia 

jego pocztówka (ilustracja). 

 

13) Praca plastyczna. Pomoce: pocztówki, ilustracje przedstawiające Warszawę, farby, wycinanki, 

kredki, mazaki. 

 

„Warszawa” – wyjaśnienie sposobu wykonania pracy.  

- Przyklejenie pocztówki w dowolnym miejscu na kartce.  

- Domalowywanie, doklejanie, dorysowywanie elementów tak, żeby tworzyły z pocztówką spójną 

całość. 

 

14) „Warszawa - stolica Polski” – nazywanie zabytków Warszawy, omawianie herbu Warszawy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat III: Piękno Polskiej Ziemi. 

 

1) „Jestem Polakiem” – słuchanie wiersza  Mateusza Mojsak.  

• Budzenie miłości i szacunku do własnej Ojczyzny.  

 

„Jestem Polakiem i się tym szczycę,  

że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę.  

Lubię swą flagę biało-czerwoną  

i orła w godle z piękną koroną.  

 

Podoba mi się język ojczysty,  

Tatry, Podlasie i Bałtyk czysty  

oraz Białystok (lub Łódź, Kraków…)  

rodzinne miasto, w którym z ochotą zajadam ciasto. 

 

Tu żyje przecież moja rodzina,  

chrzestna, co wkrótce urodzi syna, 

paczka kolegów, już z nowej klasy  

i wśród nich same sportowe asy. 

 

Piękne są nasze polskie zwyczaje,  

strojów i tańców różne rodzaje,  

a ja w swym kraju, bardzo w to wierzę,  

zostanę kiedyś super tancerzem. 

 

Dla mych przyjaciół nie jest też dziwne,  

że mam na przyszłość i plany inne,  

by żyjąc w Polsce, zwiedzić pół świata,  

tak mi doradza mama i tata”. 

 

Rozmowa na temat wiersza:  

- Jak nazywa się kraj, w którym mieszkasz?  

- Jak nazywamy ludzi mieszkających w Polsce?  

- Jak nazywa się twoje miasto? 

 

„Jestem Polakiem” – nauka wybranych zwrotek wiersza. 

 



2) Praca plastyczna. Pomoce: pudełka różnej wielkości, gałązki, plastelina, wycinanki, klej, 

kolorowy papier, bibuła, farby, mazaki, kredki. 

 

Przebieg: „Makieta” – swobodne wypowiedzi dziecka. 

- Co to jest makieta?  

- Po co ludzie tworzą makiety? 

 

„Moje miasto” – wykonanie makiety. Wyjaśnienie sposobu wykonania pracy. 

A oto poszczególne etapy:  

1 etap: Wykonanie planszy na dużym arkuszu papieru: malowanie ulic, przejść dla pieszych, 

zielonych skwerków – farby, mazaki, kredki.  

2 etap: Wykonanie domów: oklejanie pudełek, przyklejanie drzwi, okien – pudełka różnej 

wielkości, kolorowy papier.  

3 etap: Wykonanie samochodów: oklejanie pudełek, wycinanie i przyklejanie kół – pudełka od 

zapałek, kolorowy papier.  

4 etap: Wykonanie drzew, krzaczków, kwiatów – gałązki, plastelina, bibuła. 

 

Umieszczenie wykonanych elementów na makiecie. 

 

3) Pomoce: muzyka polskich tańców narodowy: polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak. 

 

„Polskie tańce narodowe?” – słuchanie utworów. Dziecko słucha krótkich fragmentów utworów 

polskich tańców narodowych: poloneza, krakowiaka, mazura, oberka, kujawiaka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY polonez 

https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts krakowiak 

https://www.youtube.com/watch?v=9F2tkLI8JUk mazur 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q oberek 

https://www.youtube.com/watch?v=BFG7BVEevSg kujawiak 

 

- Jaki to taniec? – utrwalenie nazw polskich tańców narodowych. 

 

4) „Polonez” – słuchanie muzyki.  

- Jaka jest to melodia?  

- Czy jest ona szybka czy wolna?  

- Czy jest ona wesoła czy smutna? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY
https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts
https://www.youtube.com/watch?v=9F2tkLI8JUk
https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BFG7BVEevSg


5) Wiadomości dla rodzica:  

Polonez – polski taniec narodowy w metrum ¾, o  umiarkowanym tempie. w zależności od 

regionu znany był jako chodzony, pieszy, starodawny, mijany, dreptany, wolny, okrągły, 

powolny, gęsi, wielki lub po prostu taniec polski. Tańczony był przez lud wiejski i drobną 

szlachtę w czasie wesel. Z czasem przyjął się również na dworach. Znany był nie tylko w całym 

kraju, ale również poza jego granicami, gdzie stał się symbolem polskości. Polonezy pisali 

wielcy polscy kompozytorzy: Fryderyk Chopin, Michał Kleofas Ogiński, Karol Kurpiński, 

Stanisław Moniuszko. Polonezy komponowało również wielu zagranicznych kompozytorów,  

w tym Piotr Czajkowski, Modest Musorgski, Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach. 

 

6) „Polonez” – oglądnie nagrania tańca. Zapoznanie z tańcem. 

 

7) „Polonez” - nauka kroku podstawowego. Pokaz podstawowego kroku poloneza.  

1 – ugięcie nogi w kolanie i krok naprzód – zaczynamy od nogi zewnętrznej,  

2 – krok naprzód,  

3 – krok naprzód,  

Dziecko ćwiczy pod kierunkiem rodzica krok podstawowy. 

 

8) „O czym myślę?” – zabawa dydaktyczna.  

Dziecko siedzi naprzeciw rodzica i mówi zagadkę dotyczącą różnych miejsc w Polsce. Jeśli 

rodzic odgadnie następuje zamiana ról. np.  

Jest tam bardzo dużo drzew, rosną tam grzyby (las).  

Można spotkać tam krowy, świnie, jeżdżą tam traktory (wieś). 

 

9) „Baczność - spocznij” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.  

Dziecko biega po pokoju, kiedy rodzic włączy hymn narodowy dziecko przyjmuje pozycje 

„baczność”, kiedy muzyka milknie dziecko wykonuje „spocznij” i dowolne ruchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat IV: Symbole Narodowe Polski. 

 

1) „Mapa Polski” - oglądanie mapy, odczytywanie napisów na mapie. Wyszukiwanie na mapie swojego 

miasta, Warszawy, Wisły. 

 

 

 

2) „Wyrazy o Polsce” – zabawa dydaktyczna.  

Dziecko układa wyrazy o Polsce ( flaga, hymn, biel, czerwień, mapa, morze, góry) z rozsypanki 

literowej lub sylabowej, według symbolu graficznego wyrazu lub z pamięci. Zadania wykonuje 

zgodnie ze swoimi  możliwościami i umiejętnościami, praca indywidualna z dzieckiem. 

 

3) „Polska” – układanie wyrazu z rozsypanki literowej. Rodzic podaje kilka wyrazów, dziecko 

odgaduje jaką głoską zaczynają się te wyrazy: 

- półka, pole, pani  



- okulary, okno, obrazek  

- lalka, lody, luneta  

- samochód, słowik, sarna  

- kamień, kotek, książka  

- album, alfabet, arbuz. 

 

4) „O Lechu, Czechu i Rusie” – słuchanie legendy. Odpowiedź na pytanie:  

- Dlaczego godłem Polski jest orzeł na czerwonym tle? 

https://www.youtube.com/watch?v=RuTh4DbWH24 Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.  

 

5) „Godło Polski”- kolorowanie rysunku według wzoru. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuTh4DbWH24


 

 

 

 

 

 

 



6) „Symbole narodowe Polski?” – rozmowa z dzieckiem.  

- Jakie znasz symbole narodowe?  

- Dlaczego każdy kraj posiada swoje symbole narodowe? 

 

„Mazurek Dąbrowskiego”- wysłuchanie hymnu.  

Wyjaśnienie słów.  

Informacje dla rodzica. 

 „Mazurek Dąbrowskiego” powstał w 1797 roku. Autorem słów jest  Józef Wybicki. Pieśń ta 

nazywana była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.  Została napisana dla uświetnienia 

uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio (miasto w północnych Włochach)  legionistów i tu 

została odśpiewana po raz pierwszy. Szybko pieśń ta stała się popularna wśród legionistów. Mazurek 

Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach. Od 26 lutego1927 stał się oficjalnym 

hymnem państwowym  Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Nauka zwrotek i refrenu. Wspólne śpiewanie hymnu w postawie na baczność.  

„Kiedy jest śpiewany hymn?” - wypowiedzi dziecka:  

- na uroczystościach państwowych,  

- na apelach z okazji rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, 

- podczas zawodów sportowych  międzynarodowych (śpiewany jest hymn tego państwa, która 

drużyna, bądź którego kraju sportowiec zwyciężył). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYq9fNLwzkI Hymn Polski 

 

7) „Wesołe i smutne dzieci” - zabawa ruchowa.  

Dziecko poruszają się przy dźwiękach muzyki. na przerwę w muzyce i hasło: wesołe dzieci  

 - dziecko staje nieruchomo, tworząc wesołe postaci, na hasło: smutne dzieci  tworzy smutne postaci. 

 

8) „Znajdź flagę Polski” – zabawa dydaktyczna.  

Dziecko wyszukuje obrazek z flagą Polski spośród obrazków przedstawiających flagi innych państw.  

https://www.youtube.com/watch?v=TYq9fNLwzkI


 

 

9) „Flaga Polski” - wykonanie pracy według własnego pomysłu. Oto kilka propozycji: 



 



Temat V: Unia Europejska. 

 

1) „Mapa Europy” – oglądanie mapy. Wskazanie Polski na mapie oraz krajów sąsiadujących z Polską. 

Porównywanie wielkości krajów.  

„Unia” – próby wyjaśnienia przez dziecko co słowo to oznacza.  

(Unia to związek kilku państw, które mają wspólne cele). 

 

 

 

 

 



2) „Unia Europejska” – przekazanie krótkich informacji dziecku. 

Informacje dla rodzica: 

Unia Europejska została utworzona  1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego1992, traktatu  

z Maastricht. Jest to związek państw europejskich, których głównym celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa, stabilnego wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz ochrona praw  

i wolności obywateli. Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem UE. Walutą jest Euro, flaga to 

dwanaście złotych gwiazd ułożonych w okrąg na lazurowym tle. Symbolizuje ona solidarność  

i harmonię między narodami Europy. Hymnem UE jest „Oda do radości”. Główna siedziba instytucji 

Unii Europejskiej znajduje się w stolicy Belgii – Brukseli. 

 

3) „Oda do radości” – słuchanie hymnu Unii Europejskiej. Omówienie słów. 

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

 

4) „Flaga Unii Europejskiej” – wykonanie pracy przestrzennej według własnego pomysłu. 

 

 

 

 

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


5) „Głębokie oddechy” - ćwiczenie ruchowo – oddechowe.  

Dziecko maszeruje po pokoju wykonując wdech z jednoczesnym wznosem ramion bokiem w górę  

i wydech z jednoczesnym opustem ramion bokiem w dół. 


