
Krajobrazy Polski 

Opowieść ruchowa "Skok przez Polskę": dzieci naśladują czynności wykonywane przez 
opiekuna.

 Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dzieci naśladują odgłosy: szuuuu, 
szuuuuu). Przed wskoczeniem do wody musimy się rozegrać do stroju 
kąpielowego (naśladują rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i 
skłonów (wykonują ćwiczenia). A teraz siuuup (powtarzają) do wody. Oj, trochę zimno, 
brrr (powtarzają i pokazują jak się trzęsą z zimna). Spróbujmy zanurkować - bul, bul, 
bul (powtarzają i naśladują nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy (naśladują 
czynności) i wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy, gdzie weźmiemy 
udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegną jedno za drugim). Chwila 
odpoczynku na wypicie wody (naśladują picie) i wykonujemy dłuuugi skok w góry (wykonują 
skok obunóż). Wspinamy się na najwyższy szczyt -Rysy, nie jest  to łatwe, ciągle ocieramy pot
z czoła (naśladują). Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na 
odpoczynek (siadają i naśladują oglądanie widoków).

POLSKIE LEGENDY: O LECHU, CZECHU I RUSIE - O 
POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO.
https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM

Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie 
ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, 
Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki 
nastał za ich panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety 
wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w 
lasach oraz ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i 
postanowili naradzić się co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili 
poszukać nowych ziem dla swoich rodów.

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM


Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili co postanowili. 
Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom. 
Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek 
i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł w 
końcu dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać 
jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami, kobietami
i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział 
straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami.

Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić 
atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się 
przez gęste puszcze, w mrokach  których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak 
swoich przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej 
modlili się do swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie.

Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których 
błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci:
- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz 
dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę.
Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w 
dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech 
lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne.

Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy 
Czech do Lecha i tak mówi:
- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są 
tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu.

Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po 
kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż 
pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz 
i zaczęli przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory 
pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, 
dostrzegł ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił.
- Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. Tu 
założymy naszą osadę.
Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo strudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, iż
jest to faktycznie koniec ich podróży. W tym też momencie gdzieś z góry rozległ się głośny 
okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega i ujrzeli wielkiego białego 
orła lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok zapierał dech w piersiach. 
Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. 
Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak na który czekali.

W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich 
wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle 
czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród 
dał swój początek.

Omówienie treści legendy.



Rozmowa przy mapie - dzieci próbują wskazać na mapie góry, morze, jeziora, miasta. 
Omówienie tych miejsc, określenie roślinności i zwierząt, które znajdują się na tym terenie. 
Wykorzystanie ilustracji z różnych regionów Polski.

 „Morska plaża” – oglądanie ilustracji i rozmowa na temat morskiej plaży oraz co na niej 
można robić.



 „Spacer brzegiem morza” – zabawa ruchowa.
• „Fala”- dzieci naśladują trzymając się za ręce fale,
• „Podskoki w wodzie” – dzieci podskakują oraz przeskakują fale.



„Górale” – zapoznanie ze strojem góralskim.

 „Górskie krajobrazy” – oglądanie i omawianie ilustracji.









 „Wspinaczka górska”- zabawa ruchowa:
• „Powitanie gór” –w siadzie skrzyżnym dzieci dotykają głowami podłogi;
• „Wspinanie po górach” – naśladowanie wspinania po górach;
• „Oddychamy czystym powietrzem” – zabawa artykulacyjna

„Śląsk” - Obserwacja stroju ludowego



 



Podróż na Śląsk - Obejrzenie zdjęć ze Śląska



 



Zabawa ruchowa przy muzyce – dzieci poruszają się zgodnie z muzyką. Na przerwę w muzyce
zatrzymują się i naśladują czynności najbardziej charakterystyczne dla danego regionu Polski:
nad jeziorem – pływają łódką, łowią ryby, w górach – wędrują szlakami, nad morzem - 
opalają się, pływają, grają w piłkę, w lesie – zbierają grzyby lub jagody

Zabawa dydaktyczna "Zagadki o Polsce":

 1)Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło)

Podpowiedź:

Rymuje się ze słowem „siodło”,
Jednym z symboli Polski jest... (godło)
 
2) Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień. (flaga)
 
3) Herbem tego miasta, jest piękna syrenka
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,
I stolicą państwa  polskiego mianowano.
Przez nie rzeka Wisła przepływa,
Zatem jak stolica Polski się nazywa? (Warszawa)
 



4) Ta szeroka rzeka płynie,
 po polskiej krainie.
Niczym błękitny, ostry nóż,
 przecina Polskę wzdłuż.
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. (Wisła)

Podpowiedź:

Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła.
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona… (Wisła)
 
5) Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)
 
Podpowiedź: 
 
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym,
Na zawsze zapamiętam mojego kraju… (hymn)
6) To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna
To nasze państwo, każdy to przyzna.
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa,
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska)
 
Podpowiedź:
 
O jej niepodległość walczyły liczne wojska,
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom… (Polska)

POLSKA - Moja ojczyzna 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM

Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
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