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Piękna nasza Polska cała. 

1. Obejrzyjcie piękne miejsca, ktore można zobaczyć w naszym kraju (załączniki). 

2.Zapraszam was na wędrówkę po Polsce. Nasza ojczyzna to piękny kraj o różnorodnym krajobrazie. 

Mamy wysokie góry, czyste jeziora, piaszczyste plaże nad morzem, nowoczesne miasta i piękne zabytki w 

miastach o długiej historii. Dziś zwiedzimy różne ciekawe miejsca. Zapraszam do samolotu. 

Dzieci kucają i kręcą rękami młynki (rozruch silnika). Następnie wstają z rozpostartymi szeroko rękami i 

biegają swobodnie po sali (samolot leci). Na hasło: Lądujemy!                               

ponownie kucają. Ten zestaw ruchów będzie się powtarzał pomiędzy kolejnymi przystankami wycieczki 

po Polsce. 

*Lądujemy  „Góry”  - dzieci po wylądowaniu naśladują wędrówkę w górę i w dół po górach oraz  

zbieganie z górki. 

*Lądujemy „Stolica Warszawa” -  dzieci  poruszają  się   po stolicy metrem, a metro to nic innego 

jak miejski pociąg jeżdżący pod ziemią. Dzieci udają więc jazdę  pociągiem. 

*Lądujemy „Jeziora mazurskie”-   dzieci naśladują  kajak.  Odpychają się rękoma naśladując wiosła. 

*Lądujemy  „Kraków”  - przybyliście   do Krakowa, gdzie w jamie mieszkał niegdyś smok wawelski.  

Zamieniacie  się w smoki i kroczycie  ciężko, kłapiąc paszczą utworzoną                           

z wyciągniętych przed siebie rąk. 

Lądujemy  „Morze”-  jesteśmy nad polskim morzem. Przylecieliśmy odpocząć i zrelaksować się. Dzieci 

udają, że kładą się na piasku, żeby się poopalać. Słuchają  odgłosów morza. 

3. Zaśpiewajcie dla przypomnienia  polskiego hymnu narodowego (Mazurka Dąbrowskiego) - załącznik. 

Zwróćcie  uwagę  na właściwą postawę podczas śpiewania.  

4.W waszej książće "Kolorowanka o Polsce" pokolorujcie obrazek ze strony 3  czyli smoka wawelskiego. 

5. Posłuchajcie wiersza  pt." Kółko". 

Kółko się obraca co dzień 

w hulajnodze, w samochodzie, 

w deskorolce i rowerze, 

w motocyklu i skuterze, 

w autobusie i traktorze. 

Każdy ci powiedzieć może: 



Kółko w kółko się obraca, 

bo to właśnie kółka praca! 

6. Odpowiedzcie na pytania związane z  wierszem.  

− Co jest bohaterem wiersza? 

− Rozejrzyjcie się, co ma kształt koła? 

− Narysujcie przed sobą, w powietrzu, koło. 

− Ułóżcie ręce (palce dłoni) w taki sposób, żeby utworzyły koło. 

7. Na kartce papieru narysujcie duże koło. W jego środku narysujcie kolorowe wzorki. 

8. W książce " Wzorki w kolorki" zróbcie strone 32. Odszukajcie i bardzo dokładnie pokolorujcie drogę 

królika do marchewki. 

 

 


