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06.05.2020 r. (środa) 
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1. „Kto tak potrafi?”- zabawa ruchowa z gazetą. 

- dziecko swobodnie macha gazetą wg. poleceń słownych: 

wysoko, 

nisko, 

jedną ręką, 

drugą ręką; 

- dziecko tańczy w rytm melodii (dowolnej), trzymając gazetę: 

na głowie, 

na ramieniu, 

na otwartej dłoni; 



- dziecko podskakuje na rozłożonych gazetach: 

obunóż, 

na jednej nodze, 

na drugiej nodze; 

- gazeta między kolanami, dziecko wykonuje skoki obunóż w różnych 

kierunkach, tak aby gazeta nie wypadła 

- dziecko stoi w rozkroku, wykonuje skłon w przód i przesuwa złożoną gazetę 

między stopami w tył i w przód naśladując zmywanie podłogi; 

- dziecko podrzuca gazetę w górę i naśladuje ruchem swojego ciała opadającą 

gazetę; 

- siad skrzyżny, dziecko trzyma oburącz gazetę przed twarzą, dmuchając na 

gazetę- wciągając powietrze nosem, wydycha ustami; 

- w klęku dziecko trzyma dłonie na gazecie i przesuwa gazetę: 

w prawo, 

w lewo, 

do przodu; 

- dziecko w siadzie podpartym, zbiera gazetę palcami stóp i ugniata stopami; 

- dziecko ugniata kulki gazety dłońmi, tak aby kulka się mocno trzymała; 

- dziecko rzuca ugniecione kulki przez dowolny otwór np. oparcie krzesła; 

- dziecko leży na rozłożonej gazecie i „śpi”, swobodnie oddychając wciągając 

powietrze nosem a wypuszczając ustami; 

- zgniatanie gazety, ponowne tworzenie kul; 

- marsz po mieszkaniu, wrzucanie kul do kosza. 

 

2.  „Dokończ…”-  zabawa dydaktyczna. 

Dzieci 5,6 l odpowiadają same, młodszym dzieciom 3,4 l rodzić mówi 

odpowiedź i prosi dziecko o powtórzenie i zapamiętanie. 

Państwo, w którym mieszkamy, to… 

Stolicą Polski jest… 



Przez Warszawę przepływa rzeka… 

Flaga Polski ma kolory… 

Godłem Polski jest… 

Hymn Polski to…. 

 

 

 



3. „Bajka o Unii Europejskiej” - słuchanie opowiadania. 

 

     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, że im bardziej się starają tym bardziej im nie 

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

mówili, inne potrawy jedli i inaczej bawili. Co dzień dziarsko do pracy się 

wybierały, a każde z nich czym innym się zajmowało. Choć niektórzy tylko na 

słonku się wylegiwali. 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 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 i Grecja.                 

I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy. Bardzo się lubiły, 

trzymały się razem, pomagały w biedzie , dzieliły się wszystkim, jednak, by 

wprowadzić porządek w swej wiosce wprowadziły prawa i pomocne moce. 

Stolicę swą 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. 

 

4.  Rozmowa na temat opowiadania oraz Unii Europejskiej z wykorzystaniem 

kart pracy: 

- O kim było opowiadanie? 

- Co robiły krasnale? 

- Jak zachowywały się krasnale wobec siebie? 

- Co robiły razem? 

 - Jaki miały symbol? 

 Wyjaśnienie, że kraje Unii Europejskiej współpracują ze sobą i pomagają sobie 

w różnych dziedzinach oraz że POLSKA należy do unii od 1 maja 2004 r. 

Czy to dobrze, że Polska należy do UE? Dlaczego? 



 





 



 

 



 

Karty pracy wykorzystane ze strony: 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/19/symbole-unii-europejskiej-plansze/ 



 

            5.  „Europejskie bajki” - Zabawa dydaktyczna.  

  Starsze dzieci 5,6 letnie mogą pracować z mapą Europy i przy pomocy 

rodziców odszukać kraje z których te bajki z zagadek pochodzą. Młodsze 

dzieci 3,4 letnie odgadują tylko jaka to bajka. 

Zagadki: 

Bardzo lubi słodki miód, 

Zawsze czuje w brzuszku głód. 

Znają z książek go dzieciaki, 

Najsławniejszym jest Misiakiem! (Kubuś Puchatek – Wielka Brytania) 

 

Bardzo ładna z niej dziewczynka, 

Uśmiechnięta u niej minka. 

Gdy dla babci leki niesie 

To spotyka wilka w lesie. 

Czy już wszystkie dzieciaki 

Wiedzą kto to taki? (Czerwony Kapturek – Francja) 

 

Mieszkał w jamie tuż nad Wisłą 

I zionął ogniem jak ognisko. (Smok Wawelski – Polska) 

 

To jest braciszek i jego siostrzyczka 

W lesie ujrzeli chatkę z pierniczka. (Jaś i Małgosia – Niemcy) 

 

Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany 

Kiedy kłamał w głos, rósł mu szybko nos. (Pinokio – Włochy) 

 

6. „Flaga Unii Europejskiej” – praca plastyczna. 

Pokoloruj obrazek, następnie wytnij i umocuj na wykałaczce. 

Flaga Unii Europejskiej przedstawia dwanaście złotych gwiazd ułożonych           

w kręgu na lazurowym (ciemnoniebieskim) tle.  



 

 


