
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Polska to mój dom 

 

Czwartek   07.05.2020 r. 

Temat dnia: Szlakiem Wisły. 

 

 

 

Jaki dzisiaj dzień tygodnia? 

czwartek 
Dzisiaj zwiedzimy nasz kraj razem z największą rzeką Polski - Wisłą, która wypływa 

jak pamiętacie, z Baraniej Góry i płynie aż do Morza Bałtyckiego. Przygotuj mały 

kocyk, który w zabawie będzie łódką i zaczynamy! 



1. „Łodzią po Wiśle” - zabawa ruchowa.  

 

Dziecko siada w klęku na złożonym na połowę kocyku – łodzi, rączki to wiosła. 

Dziecko płynie po Wiśle odpychając się od podłogi (podłoga powinna być bez 

dywanu, aby dziecku było łatwo „płynąć”). 

 

2. Zabawa rytmiczna przy piosence „Jestem Polakiem”. 

 

W czasie słuchania piosenki spróbuj zapamiętać nazwy miast, przez które 

przejeżdżały dzieci. Jeśli pamiętasz refren możesz śpiewać i rytmicznie 

klaskać w dłonie, uderzać dłońmi o kolana. Możesz też wystukiwać rytm 

uderzając klockiem o klocek. 

              https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem, 

Dziewczynką fajną i chłopakiem  

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. 

 

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… 

 

Pierwsze jest ZAKOPANE miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są. 

KRAKÓW to miasto stare, w nim piękny Wawel, 

Obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Teraz to już WARSZAWA to ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest. 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek  

I wiele innych pięknych miejsc. 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

TORUŃ z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w GDAŃSKU, skąd szarym morzem  

Można wyruszyć dalej w świat. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

 Pytania do dzieci: 

 - Jakim środkiem lokomocji dzieci zwiedzały swój kraj? 

 - Jak można nazwać dzieci - dziewczynkę i chłopca, którzy mieszkają                    

w Polsce? 

 - Jakie polskie miasta zwiedziły dzieci podróżując pociągiem? 

 - A jak nazywa się miasto, w którym ty mieszkasz? Odszukaj je na mapie.  

   

3. „ Zagadki znad Wisły”  

  

Dzieci odszukują w książce (KZ s. 68 – 69) mapę Polski. Wodzą palcem po 

Wiśle zaznaczonej na ilustracji. Odszukują miejsce skąd wypływa rzeka, 

odczytują nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza. Następnie 

czytają tekst z poznanych liter. 

 

4. „Jak długa jest Wisła?”  - zabawa matematyczna. Porównywanie i pomiar 

długości za pomocą prostych sposobów. 

 

Potrzebny będzie długi kawałek sznurka lub wstążeczki, który w zabawie 

będzie Wisłą. Rozłóż ją na podłodze i spróbuj zmierzyć, jak długa jest twoja 

rzeka. Pamiętasz, w jaki sposób można zmierzyć długość? (mierzenie stopa 

za stopą, krokami, długością dłoni, kawałkiem patyczka, miarką centymetrem 

krawieckim – ważne, żeby dziecko mierząc liczyło ile takich „miarek” jest  

w długim odcinku). 

 

5. Słuchanie „Legendy o smoku wawelskim”. 

 

W Krakowie, dawnej stolicy Polski, jest Zamek Królewski na Wawelu. 

Jak głosi legenda, przed wiekami, za czasów króla Kraka, na zboczu 

wawelskiego wzgórza w wielkiej jamie mieszkał smok. Było to ogromne 

zwierzę z paszczą i długim ogonem. Pożerał on owce i krowy, które ludzie 

wypasali na łąkach nad Wisłą.  

 

Król zdecydował się oddać rękę swojej córki temu, kto zgładzi groźnego 

smoka. Do Krakowa coraz tłumniej zaczęli przyjeżdżać rycerze, żadnemu 

jednak nie udało się smoka pokonać. 

 

Wtedy na dworze królewskim pojawił się młody szewczyk Skuba, który 

obiecał, że poradzi sobie z wielką bestią. Cały orszak otaczających króla 

rycerzy parsknął śmiechem traktując słowa szewczyka, jako dobry żart. 

Szewczyk jednak nie zniechęcił się łatwo. Następnego dnia zdobył skórę 

barana, napełnił ją siarką i wystawił przed smoczą jamą. 



 

Smok zwabiony widokiem smacznej przekąski porwał szybko barana i go 

zjadł. Wtedy siarka zaczęła parzyć jego brzuch, smok zionął prawdziwym 

ogniem. Chcąc złagodzić palący ból smok zaczął pić wodę z Wisły. Pił, pił, pił  

i robił się coraz większy i większy aż w końcu pękł i ślad po nim zaginął. 

 

I tak oto sprytny, niepozorny szewczyk uwolnił Kraków od groźnego smoka. 

 W nagrodę dostał rękę królewny, z którą żył długo i szczęśliwie. 

Pytania do dzieci: 

 - Gdzie mieszkał smok? Jak wyglądał? 

 - Dlaczego mieszkańcy Krakowa bali się go? 

 - Co obiecał król temu, kto pokona smoka? 

 - Kto pojawił się na dworze królewskim? 

 - W jaki sposób szewczyk zwyciężył smoka?  

 - Jaką nagrodę za to otrzymał  Skuba? 

 

Smok przestał być groźny, nadal mieszka na Wawelu, ale nie jest prawdziwy. Jest 

atrakcją turystyczną Krakowa. Można go podziwiać przed Smoczą Jamą  

i obserwować jak zieje ogniem.  

       

Smocza Jama Smok Wawelski 
 



6. „J jak jama” – wprowadzenie litery j, J.  

 

 Analiza sylabowa i głoskowa słowa „jama”, przeliczanie sylab i głosek, 

 Alfabet – litera j – film edukacyjny: 

              https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY    

 Sposób pisania litery znajdziesz tutaj: https://www.superkid.pl/jak-pisac-litery-5   

                                            

7. Karty pracy 6 – latkom: 

 

 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; 

 

8. Praca z materiałem rozwojowym wg założeń pedagogiki M. Montessori – 

kreślenie poznanych liter w materiale sypkim. 

 

Celem tych ćwiczeń jest przygotowanie ręki do pisania, wielozmysłowe 

poznawanie i odwzorowywanie kształtu liter. 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY
https://www.superkid.pl/jak-pisac-litery-5


Propozycje dla chętnych: 

 

W miastach, które zwiedzaliśmy razem z Wisłą, przygotowane są różne zadania do 

wykonania. Jeśli masz ochotę - zapraszamy i życzymy miłej zabawy! 

 

KRAKÓW: Budowanie smoczej jamy 

- wybór miejsca, 

 - zgromadzenie materiałów do budowy (koce, pudła, narzuty itp.) 

 Najprostsza jama i lubiana przez dzieci to stół i krzesła nakryte kocami. 

Gdy „jama” gotowa – czas na zabawę. Możesz zaprosić do zabawy rodzeństwo. 

 

 

WARSZAWA: „Statkiem po Wiśle” – zabawa z elementem równowagi. 

Rozłóż na podłodze długi sznurek, który w zabawie będzie rzeką. Możesz zdjąć 

buty i podróżować po Wiśle - idąc stopa za stopą. Staraj się zachować równowagę 

rozkładając ręce w bok. 

 

 

TORUŃ: Toruńskie pierniki 

Wykonanie toruńskich pierniczków z masy solnej i ozdabianie ich materiałem 

przyrodniczym. 

  

Przepis na masę solną: 

 - 1 miarka soli drobnoziarnistej, 

 - 1 miarka mąki pszennej, 

 - ½ miarki wody, 

 

Robienie masy zaczynamy od zmieszania mąki z solą, dopiero wtedy dodajemy 

stopniowo wodę, jednocześnie zagniatając masę rękami. Masę należy wyrabiać do 

momentu aż będzie miała zwartą, plastelinową konsystencję i da się łatwo 

formować w rękach. Przygotowaną masę należy rozwałkować i wycinać foremkami 

kształty pierniczków. Można je ozdobić ziarnami fasoli, grochu, pestkami dyni, 

słonecznika lub innymi dostępnymi w domu. 

Tutaj znajdziecie podobny przepis na wykonanie masy solnej krok po kroku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

      

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg


GDAŃSK: „Wpływamy do portu” – zabawa manipulacyjna 

 

Spróbuj wprowadzić statek do portu. 

Przygotuj przezroczystą butelkę, napełnij do połowy wodą i mocno ją zakręć.               

W butelce umieść statek – kawałek korka lub styropianu. Twoim zadaniem jest tak 

manipulować butelką, aby wprowadzić statek (korek) do portu (szyjki butelki). 

 

 

Dodatkowe karty pracy: 

 

 Labirynt: pomóż Zosi przejść pomiędzy wydmami i dojść do morza. 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek według kodu, a dowiesz się, kto skrył się w jamie pod zamkiem. 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scenariusz opracowały: mgr Agata Baranowska, mgr Małgorzata Grzybowska, mgr Justyna Godlewska. 

 

 



 


