
CZWARTEK (30.04.2020) 

Tematyka tygodniowa: Polska to mój dom 

Temat dnia: Unia Europejska 

Dzieci 3-letnie: Kajetan H., Maja Z., Maksymilian Z. 

Dzieci 4-letnie: Franciszek B., Michał D., Paweł K., Hanna K., Aleksandra K.,    

Pola N., Julia P., Aleksander S. 

1. „Taniec połamaniec” – prosty układ taneczny, rozwijanie poczucia rytmu 

rozwijanie sprawności fizycznej dziecka; ćwiczenie koordynacji ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

2. „Hymn Unii Europejskiej” - doskonalenie słuchu fonetycznego                                       
i fonematycznego, ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie percepcji 
słuchowej; 

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

 

3. „Flaga Unii Europejskiej” - kolorowanie oraz przeliczanie gwiazdek. 
Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ


 

 

Dzieci 5-letnie: Ignacy B., Mateusz G., Maciej M., Marcin M., Agnieszka R.,   

Magda S. 

1. „Taniec połamaniec” – prosty układ taneczny, rozwijanie poczucia rytmu 

rozwijanie sprawności fizycznej dziecka; ćwiczenie koordynacji ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


2. „Symbole Unii Europejskiej” – doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie 

analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie umiejętności określania różnic                       

i podobieństw pomiędzy flagami, wprowadzenie symboli Unii Europejskiej; 

 

flaga europejska - dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych     

w okręgu na lazurowym tle 

 

hymn Europy - Oda do radości: finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van 
Beethovena  https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ 

 

Dzień Europy - obchodzony 5 maja (przez Radę Europy) lub 9 maja (przez 

Unię Europejską) 

 

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


3. „Flagi wybranych państw Unii Europejskiej”  - kolorowanie, rozwijanie 

umiejętności określania różnic oraz podobieństw pomiędzy flagami. 

Porównywanie, przeliczanie. 

 

 



 
 

 
 

 



Dzieci 6-letnie: Antonina B., Stefan G., Zofia L., Dawid S., Piotr W., Julia W., 
Amelia Z., Maciej Z. 

1. „Taniec połamaniec” – prosty układ taneczny, rozwijanie poczucia rytmu 

rozwijanie sprawności fizycznej dziecka; ćwiczenie koordynacji ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

 

 

2. „Jedna wielka rodzina – co nas łączy w Unii Europejskiej” – obejrzenie filmiku, 

który pomoże zrozumieć na czym polega przynależność do Unii:  

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

 

3. „Symbole Unii Europejskiej” – doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie 

analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie umiejętności określania różnic 

pomiędzy flagami, wprowadzenie symboli Unii Europejskiej; 

 

flaga europejska - dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych    

w okręgu na lazurowym tle 

 

hymn Europy - Oda do radości: finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van 
Beethovena  https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ 

 

Dzień Europy - obchodzony 5 maja (przez Radę Europy) lub 9 maja (przez 

Unię Europejską) 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ


 
 

 
 

 

 

 

4. „Flagi wybranych państw Unii Europejskiej” - kolorowanie według kodu, 

rozwijanie umiejętności określania różnic oraz podobieństw pomiędzy flagami. 

Porównywanie, przeliczanie. 



 
 

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

flag, porównywanie flag. 

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

działań, obliczanie. 

 

 

Opracowały: mgr Beata Lorenc, mgr Edyta Kupińska 



 

 

 


