
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Polska to mój dom. 

Piątek  08.05.2020 r. 

Temat dnia: Unia Europejska. 

 

 

 

Dzisiejszy majowy dzień to 

piątek 
Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnej zabawy. Oto nasze 

propozycje na dziś:  

 

1. „Dźwięki wysokie i niskie w podskokach” – zabawa przy muzyce: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU   

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


2. „Co wiem o Polsce” – quiz. 

 

Dokończ zdanie: 

 - nasz kraj to….(Polska) 

 - mieszkamy w Polsce, jesteśmy ….(Polakami) 

 - jesteśmy Polakami, mówimy w języku ….(polskim) 

 - godło Polski to….(Biały Orzeł na czerwonym tle) 

 - flaga Polski ma kolor ….(biało – czerwony) 

 - stolica Polski to ….(Warszawa) 

 - Polska leży w….(Europie) 

 

3. „Polska w Europie” - ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. 

 

- Oglądanie mapy Europy. 

 - odszukanie na mapie Polski, przypomnienie, że stolicą jest Warszawa. 

 - z pomocą osoby dorosłej wskazanie i nazwanie sąsiednich krajów. 

 

4. Słuchanie „Bajki o Unii Europejskiej”. 

 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 

w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 

mieszkała rodzinka krasnali. 

 

Każdy z nich mówił w innym języku, 

a przez to problemów mieli bez liku. 

 

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie, 

lecz zauważyli, ze im bardziej się starają  

tym bardziej im nie wychodzi. 

 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny. 

Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili. 

 

Każdy krasnal, co dzień dziarsko do pracy się wybierał, 

a każdy z nich, czym innym się zajmował. 

 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia, 

lecz wielka była wśród nich konkurencja. 

 

Każdy do zadań przykładał się bardzo 

by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą. 

 

Lecz nagle, co to?  Krasnal Belgia pomocy potrzebuje, 

Z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. 



 

Jeden pociesza kolegę jak może. 

Drugi już ziemię traktorkiem swym orze. 

 

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg  

widząc ich zabawy też się przyłączyły 

i świetnie się z nimi bawiły. 

  

W krainie krasnali wieść szybko się niesie, 

           o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie. 

 

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy 

i przyłączyć się chciały  

więc razem na polanie posiedzenie zwołały. 

 

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja. 

I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy. 

 

Bardzo się lubiły, wszystkim się dzieliły,  

Razem się trzymały, 

a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały. 

 

Jednak, by wprowadzić porządek w swej wiosce 

wprowadziły prawa i pomocne moce. 

 

Stolicę swoją mają wiadomo w Brukseli, 

Pomagają sobie i to się nie zmieni. 

 

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą, 

zapraszają wszystkich, którzy o nich wiedzą. 

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy, 

i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy. 

 

Pytania do dzieci: 

 

 - O kim było opowiadanie? 

 - Gdzie mieszkały krasnale? 

 - Czym się zajmowały? 

 - Jak zachowywały się krasnale wobec siebie? 

 - Gdzie mają swoją stolicę? 

 - Jak wygląda ich flaga? 

 

 

 



5. „Unia Europejska” – przekazanie krótkich informacji dzieciom. 

 

Niektóre kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną, wielką rodzinę, która 

nosi nazwę Unia Europejska. Można ją porównać do grupy przedszkolnej,       

w której jest przyjaźń, wszyscy się znają, przestrzegają ustalonych zasad, 

wspólnie podejmują decyzje, rozwiązują problemy, pomagają sobie. Obecnie 

w skład Unii wchodzi 27 państw. 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 Maskotka Unii nosi 

imię Syriusz. 

 

 Jej nazwa pochodzi 

od najjaśniejszej 

gwiazdy nieba. 

 

 Unijna maskotka 

zmienia swój strój 

i atrybuty                       

w zależności od 

kraju,  

z którego pochodzi. 

 



6. Propozycje filmów wzbogacających wiedzę o Unii Europejskiej: 

 

 Hymn UE do wysłuchania 

           https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY    

 Sąsiedzi Polski    

           https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w   

 Puzzle Europa - do układania  

           https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl     

 Poznaj Unię - film 

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

 

7. Karty pracy 6 – latkom: 

 

 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; 

 

 

8. „Przenoszenie wody za pomocą gąbki” - praca z materiałem rozwojowym 

wg założeń pedagogiki  M. Montessori. Ćwiczenie to pomaga dziecku  

w rozwijaniu koncentracji i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wzmacnia też 

mięśnie dłoni i palców.  

 

Potrzebne będą: 

Taca, dwie jednakowe miseczki, woda i gąbka. 

 

Na tacy postaw dwie miseczki. Jedną napełnij wodą. Twoim zadaniem będzie 

przeniesienie wody do pustej miseczki za pomocą gąbki poprzez jej 

nasączanie a następnie wyciskanie (tak jak robiliśmy to w przedszkolu). 

 

9. Flaga Unii Europejskiej - praca plastyczna (dla chętnych). 

Wykonanie flagi Unii Europejskiej z dostępnych materiałów (farby, kredki, 

kolorowy papier). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


 



Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci: 

Syriusz - Maskotka Unii Europejskiej. Zaprojektuj 

strój polskiemu Syriuszowi. 

(technika pracy dowolna). 

 
 

 



 

 



To flagi niektórych państw Europy. Odszukaj flagę Polski. 

 

 

 

Policz flagi i wpisz odpowiednią cyfrę w okienko. 

 

 



Przeczytaj z Rodzicami informacje o Unii Europejskiej. 

 

 

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

 


