
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM 04-08.05.2020 r 

Temat kompleksowy: MOJA OJCZYZNA 

 
1.Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy ,,Legenda o warszawskiej Syrence’’. 

 

Piękna Syrenka, 

Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy 

Wisłą przybyła. 

Zauważyli 

Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała 

Im w ciężkiej pracy. 

 

Rybacy dla niej 

Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym 

Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec 

Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał 

W ciasnej zagrodzie. 

 

Z żalu i smutku 

Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł 

Jej syn rybaka. 

 

Syrenka za to 

Podziękowała 

I bronić miasta 

Przyobiecała. 

Od tamtej pory 

I dniem, i nocą 

Służy Warszawie 

Swoją pomocą. 

 

Pytania do tekstu: 

- Gdzie mieszkała Syrenka? 

- Co zrobił Syrence kupiec? 

- Kto uratował Syrenkę? 

- Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 

 

 

 

 

 



WARSZAWA jest stolicą naszego kraju (Polski) 

 

               

 

 

                           

 

 

 

 

 



 

HERB – znak, który przedstawia charakterystyczne cechy np. rodu, w celu odróżnienia go od innych 

 

HERBEM WARSZAWY jest wizerunek Syrenki 

 

                          
 

2.Ćwiczenie grafomotoryczne ,,Wisła’’ 

Dziecko rysuje palcami na tacce z piaskiem, czy drobną kaszą wzory fal rzecznych z jednoczesnym 

naśladowaniem szumu wiatru i wody: szszszsz….. 

 

3. Zabawa matematyczna ,,Ile kropek ma biedronka?’’ 

Rodzic rysuje na kartce czerwonym mazakiem kształt biedronki, a czarnym – kropki na jednej połowie. 

Prosi dziecko, by dorysowało tyle samo kropek po drugiej stronie. Dziecko z rodzicem liczy kropki. 

 

4. Ilustrowanie czynności ruchem 

jazda na rowerze – w leżeniu na plecach dziecko wykonuje rowerek. 

pływanie łódką – w siadzie skrzyżnym dziecko pochyla rytmicznie tułów i wiosłuje rękami. 

pływanie w morzu – w leżeniu na brzuchu dziecko zgarnia wodę szerokimi ruchami ramion. 

 

5. Malowanie farbami flagi Polski.  

Po wyschnięciu pracy, poprośmy dziecko, by wycięło kontur flagi nożyczkami. 

 



 



6.Zabawa dydaktyczna ,,Czerwone i białe’’ 

Dziecko segreguje przedmioty ze swojego pokoju ze względu na kolor - do jednej obręczy, czy koła 

wkłada przedmioty czerwone, a do drugiej – białe. Podaje przykłady tego, co jeszcze jest czerwone i co 

jeszcze jest białe. 

 

7. Ćwiczenie oddechowe ,,Powiewająca flaga’’ 

Dziecko wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami, naśladując wiatr dmuchający na flagę. Wiatr jest 

raz silny, a raz słaby i delikatny. 

 

8. Ćwiczenia słuchowe ,,Co słyszysz?’’ 

Rodzic prezentuje przedmioty i ich odgłosy ( np., brzęk kluczy, szelest papieru, przelewanie wody z 

kubka do kubka, uderzanie pokrywkami od garnka itp.). Dziecko próbuje odgadnąć, co to za dźwięk. 

 

9.Zabawa ruchowa ,,Biel i czerwień’’ 

Dziecko w rytm dowolnej piosenki biega po pokoju/salonie. Na przerwę w muzyce dziecko podbiega 

do czegoś czerwonego lub białego znajdującego się w pokoju. Przy kolejnych powtórzeniach zabawy 

dziecko dotyka przedmiotów inna częścią ciała, np.: dłonią, palcem, łokciem, czołem itp. 

 

10. Nauka I zwrotki i refrenu hymnu narodowego. 

Rodzic przypomina, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy zachować powagę, ponieważ jest 

to nasz symbol narodowy. Rodzic włącza nagranie hymnu- dziecko słucha, stojąc prosto. Wspólnie 

uczymy się hymnu. Po wysłuchaniu nagrania rodzic wyjaśnia, w jakich sytuacjach możemy usłyszeć 

hymn narodowy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

  

11. Zabawa klasyfikacyjna „Kolorowe klocki” – klasyfikowanie klocków ze względu na wielkość 

-  dziecko otrzymuje klocki (małe i duże). Na słowa rymowanki: 

 

Dużo klocków w koszu mamy 

wszystkie (lub jeden, dwa, trzy…) małe/duże wyciągamy. 

I do pojemnika wkładamy.  

 

12. ,,Gimnastyka dni tygodnia’’– zabawa ruchowa 

   

Gimnastyka - dobra sprawa                                             marsz w miejscu  

wszystkim radość sprawia.  

Gdy niedziela się zaczyna trening tydzień rozpoczyna.  

  

W poniedziałek dwa podskoki,                                          2 podskoki  

  

wtorek lubi kroki w boki,                                               2 kroki w lewo i 2 w prawo  

  

środa kręci się w kółeczko,                                              obrót wokół siebie  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


no a w czwartek jaskółeczka.                                              "jaskółka"  

  

W piątek szybko dwa przysiady,                                           2 przysiady  

  

a sobota robi ślady.                                                        marsz w miejscu  

  

I tak przez tydzień cały                                                     wymachy ramion              

dni tygodnia wciąż szalały.  

  

 

13. Karty pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



PUZZLE 

 



Owocowy wąż 

 

Potrzebne będą: 

 banany 

 kiwi 

 rodzynki 

 czerwone jabłuszko 

Dzieci, które nie przepadają za jedzeniem owoców, być może zmienią zdanie, jeśli wspólnie 

z rodzicami przygotują owocowego węża. Nie jest on jadowity, za to bardzo soczysty i pełen 

witamin. Obrane owoce tniemy w plastry i układamy na talerzu na przemian – imitując 

wijącego się węża. Oczy wykonujemy z rodzynek, a czerwony język z jabłka. 

 

 



Bajka – JEŻYK BARTEK 

https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AdoOp1ExQD%2B6EX98Oc3hDVPI9ChslKNWOP8DUioVIxCoQYtJ1rFfTdDIloYOOY

wDS 

 

Piosenka młodego patrioty 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

MIŁEJ PRACY😊 POZDRAWIAM! 

https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AdoOp1ExQD%2B6EX98Oc3hDVPI9ChslKNWOP8DUioVIxCoQYtJ1rFfTdDIloYOOYwDS
https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AdoOp1ExQD%2B6EX98Oc3hDVPI9ChslKNWOP8DUioVIxCoQYtJ1rFfTdDIloYOOYwDS
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

