
Krąg tematyczny: KTO TY JESTEŚ, POLAK MAŁY!  

1. ,,Zabawy z gazetą” – gimnastyka:  

o Zadaniem dziecka jest wzięcie gazety i 

wydobycie z niej jakiegoś dźwięku:   

np.  darcie,  zwijanie,  stukanie, 

pocieranie, potrząsanie, podrzucanie.   

o Dziecko siedzi na dywanie i rytmicznie 

drze brzeg gazety tworząc frędzle w  

rytm muzyki.  Diii  

o Taniec z gazetą na: głowie, brzuchu, 

plecach, rękach, itp. w rytm muzyki.  

o Rozkładamy gazety. Zadaniem dziecka 

będzie przeskakiwanie z gazety, na 

gazetę.   

o Rozkładamy gazety. Dziecko biega w 

dowolnym kierunku przy muzyce 

omijając kartki gazety. o Robimy 

dziecku labirynt z gazet. Zadaniem 

dziecka jest przejście po jego torze:   

na palcach, stopa za stopą, tyłem,  z 

zamkniętymi oczyma.   

  

  

2. „Moja mała ojczyzna” - wiersz:  

 "Moja mała 

ojczyzna"  
Joanna Białobrzeska  

  

Jest na mapie mała kropka, ja tu 

mieszkam, tu mnie spotkasz.  Jakie 

ciekawie i wesoło w moim świecie 

naokoło.  

  

Na podwórku trzy kałuże, położyły się 

przy murze, trzepak bardzo dziś 

kaprysi - duży dywan na nim wisi.  



  

Słońce z cieniem gra tu w 

berka, pan kominiarz z dachu 

zerka, teraz chyba każdy 

przyzna, że jest piękna ma 

Ojczyzna!  

 Pytania 

do wiersza:  

  

Co w wierszu znajdowało się na podwórku?  

Kto mieszkał na tym podwórku?  

Jak nazywa się miejscowość w której mieszkasz?  

Na jakiej ulicy mieszkasz?  

                    

  

3. ,,Nakrętki” – ćwiczenie matematyczne:  

Potrzebne nam będą 10 nakrętki po napojach.   

Podajemy dziecku polecenia:  

 Przelicz wszystkie nakrętki.  

 Ułóż 3 nakrętki, ja daję ci jeszcze 2. Ile masz nakrętek?  

 Teraz masz 5 nakrętek, dodaję ci 2. Ile masz teraz nakrętek?  

 Masz 7 nakrętek, zabieram ci 4. Ile masz teraz nakrętek?   

  
  

 Dzielimy dziecku nakrętki na 2 zbiory. W jednej więcej, w drugiej 

mniej. Pytamy dziecka, gdzie jest więcej nakrętek? itd.  

 Układamy w dwóch zbiorach nakrętki, po tyle samo. Dziecko 

odpowiada, że jest tyle samo. Jeżeli odpowie źle. Powinno jeszcze 

raz je przeliczyć.   

 Jeżeli mamy różne nakrętki , dziecko może je podzielić wg.: 

wielkości, koloru.  



 Możemy dać dziecku polecenie w tworzeniu sekwencji: Ułóż 

nakrętki: białą, białą, czerwoną (wskazując mu wzór).  

 Możemy polecić dziecku zrobienie obrazków:   

  
  

  

4. ,,Wszystko o Polsce wiem” – quiz:  

Dokończ zdania:  

  Dokończ zdanie…  

1) Moją ojczyzną jest…  

2) Flaga polska jest koloru …  

3) Nasze godło narodowe to…  

4) Mieszkam w Polsce i mówię w języku….  

5) Miejscowość, w której mieszkam to…  

6) Rzeka, która płynie przez nasz kraj to…  

7) Stolicą Polski jest…  

        

5. Karty pracy:  

Karta pracy 1, Karta pracy 2  

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.)  



  

6. „Legenda o warszawskiej Syrence” – słuchanie legendy:  

  

„Wars i Sawa" W. Chotomska  

Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę:  

Siedem fal mnie strzeże i siedem 

błyskawic. Kto się ich nie lęka, 

niech się tutaj zjawi.  

Piosenkę śpiewała dziewczyna. Głos miała tak 

piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 

zawahał się ani chwili:  

– Nie boję się niczego! – zawołał. Wskoczył do 

swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił 

od brzegu, rozpętała się straszliwa burza.  

– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.   

– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher.  

– Zatopimy łódź! – groziły fale.   

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani 

fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy 

był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal 

ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. 

Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął 

bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę 

i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę.  

– Na imię mam Sawa – powiedziała. – 

Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta.  

A potem było jak w bajce: Żyli długo i 

szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa.  

Rosło miasto nad Wisłą – dzielna, 

piękna Warszawa.   



Fale płyną jak dawniej...  

Wiatr powtarza piosenkę.  

– Jaki herb ma Warszawa?  

– Syrenkę!  

   

  

  

7. ,, Domowa ciastolina”:   

Materiał:  

• 2 szklanki mąki,  

• 1 szklanka soli,  

• 2 łyżki oleju roślinnego,  

• 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,  1,5 szklanki gorącej wody.  

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, 

a masa zrobi się zwarta i elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do 

podzielonej na części masy barwniki spożywcze.  

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 



8. ,,Polska” – praca plastyczna:  

  

Materiał:  

• bibuła lub papier 

kolorowy: biały i czerwony   

• klej  

Pomóżmy dziecku rwać papier 

i zwijać kuleczki z bibuły. 

Dziecko może robić większe 

elementy.   

  

  


