
Temat kompleksowy: PODRÓŻ PO POLSCE 

PONIEDZIAŁEK 4.05.2020 

Zestaw ćwiczeń porannych nr II według Wlaźnik 

Ćwiczenie orientacyjno –porządkowe: marsz i bieg w różnych kierunkach, a na 

mocne uderzenie w bębenek lub klaśnięcie zatrzymać się w miejscu. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: „Sufit – podłoga”. Rozsypka. Na 

zapowiedź: „Sufit!” – Dzieci stając podnoszą ręce w górę; na zapowiedź: 

„Podłoga!” – Wykonują przysiad podparty. 

Czworakowanie: „Kotki”. Czworakowanie w różnych kierunkach, następnie 

kotki przeciągają się, robią koci grzbiet, miauczą i idą dalej na czworakach. 

Podskoki: „Ptaszki skaczą”. Podskoki obunóż w miejscu i po całej sali. Dla 

odpoczynku ptaki przysiadają i zbierają ziarenka (przysiad i pukanie zgiętym 

palcem wskazującym o podłogę). 

Ćwiczenie uspokajające: Marsz wokół stołu przy piosence: „Jestem Polakiem” 

Piosenka: „Jestem Polakiem”  

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty. I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa, 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem…/2x 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.44  
Rysuj flagę Polski po śladzie. Pokoloruj ją według wzoru. 

Przyjrzyj się obrazkom flag. Otocz pętlą flagę Polski 

 

DZIEŃ PIERWSZY: NASZA MIEJSCOWOŚĆ  

Rozmowa z dziećmi: W jakiej miejscowości mieszkamy? 

Co znajduje się w Plewiskach? Czy poznajecie te obiekty i te dzieci? 

 

  

  

 



 

Później dzieci recytowały wiersz: „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie…”  

 



Szkoła Podstawowa Nr 2 

              
Szkoła Podstawowa Nr 1 

 



Stadion piłkarski  

Boisko wielofunkcyjne Orlik  

 



           
Kościół p.w. świętej Faustyny  

 

 
Parafia p.w. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 

 



 
 

 
 



Zabawa matematyczna: „Moja biblioteczka” 

Zabawy z książkami. Dziecko przelicza książki ze swojej biblioteczki. 

a) Segreguje je ze względu na tematykę, np. na bajki, książki przyrodnicze, 

książki historyczne, encyklopedie. Przelicza książki w tych zbiorach.  

Porównuje moc zbiorów: Których książek jest najwięcej, a których najmniej, a 

może jest po tyle samo?  

Wybiera jeden zbiór książek np. bajki i układa je według wzrastającej wielkości 

do najmniejszej do największej  

b) Segreguje je ze względu na kształt i wielkość. Które są zbliżone kształtem 

do kwadratu? 

 

Zabawa tematyczna: „W bibliotece” 

Wariant 1. Dziecko wykonuje z kartonu kartę biblioteczną dla czytelnika.  

Oczywiście dziecko stosuje formy grzecznościowe przy wydawaniu książek.  

Wariant 2. Dziecko będzie bibliotekarzem w starej bibliotece, w której nie ma 

komputerów. Wybiera 10 książek, do których przygotowuje karty z numerkami. 

Zamiast numerków mogą być różne rysunki, które kojarzą się z daną książką. 

Następnie wkłada po jednej karcie do każdej książki i zapamiętuje, do której. 

 

W jakiej miejscowości mieszkamy? Czy Plewiska to wieś czy miasto? 

Jak nazywa się miasto, które znajduje się najbliżej Plewisk? 

 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.42  
Obejrzyj zdjęcia. Pokoloruj na zielono ramki zdjęć, które przedstawiają miasto, a te, które 

przedstawiają wieś – na niebiesko.  
 

Wiersz: „Wycieczka” Iwony Salach  

Do zabawy ortofoniczno-ruchowej (dzieci naśladuję ruchem treść wiersza oraz 

odgłosy) 

Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr,  

wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam.  

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,  

cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup.  

Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum,  

a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach.  

Wycieraczki tak mrugają: i, i, i,  

a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam. (dzieci poruszają biodrami) 

A gdy wszystko już zwiedzimy,  

to do domu powrócimy.  

Posiedzimy chwilę w kątku  

i zaczniemy od początku.  

Pojedziemy na wycieczkę … 
 

 



Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.42  
Dokończ rysować autobusy według wzoru. Pokoloruj rysunki. 
 

Wyruszamy w wyobraźni w podróż autobusem do Poznania. 

https://youtu.be/gs8gSN8PboA 

Zabawa ze śpiewem: „Koła autobusu” 
 
 

Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się 

Koła autobusu kręcą się 

Przez cały dzień. 

 

Trąbka ciągle trąbi trututu, trututu, trututu 

Trąbka ciągle trąbi trututu 

Przez cały dzień. 

 

Wycieraczki chlapią chlap chlap chlap, 

Chlap chlap chlap, chlap chlap chlap 

Wycieraczki chlapią chlap chlap chlap 

Przez cały dzień. 

 

Drzwi autobusu otwierają się, zamykają się, otwierają się 

Drzwi autobusu otwierają się 

Przez cały dzień. 

 

A pieniądze brzęczą dzyń dzyń dzyń, 

Dzyń dzyń dzyń, dzyń dzyń dzyń 

A pieniądze brzęczą dzyń dzyń dzyń 

Przez cały dzień. 

 

Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się 

Koła autobusu kręcą się 

Przez cały dzień. 

Przez cały dzień. 

 

https://youtu.be/WId4pW5_d6U 

Słuchowisko: „Poznańskie koziołki”  

 

Narysuj swoją ilustrację do legendy o poznańskich koziołkach 

 

https://youtu.be/gs8gSN8PboA
https://youtu.be/WId4pW5_d6U


 
Jesteśmy na Starym Rynku przed ratuszem w Poznaniu.  

 



 

 

 



  

https://youtu.be/drNLSbGyvAk     

Film: „Trykające się koziołki” 

 

Wiersz do nauki: „Na Starym Rynku” z liczeniem 

 

Tam na Starym Rynku stoi ratusz stary.  

Gdy bije dwunasta, dzieją się tam czary.  

Nad tarczą zegara drzwi się otwierają,  

dwa małe koziołki mocno się trykają.  

Aż dwanaście razy kozły się trykają.  

Strażnicy na wieży stary hejnał grają. 

 

(Dzieci naśladują koziołki, przykładając dłonie do głowy 

i liczą tryknięcia: jeden, dwa,… dwanaście.) 
 

„Uwaga, będzie wyprawa” (autor nieznany)  

(dzieci skaczą w prawo, w lewo, idą krok do przodu) 

 

Uwaga, będzie wyprawa, w wesołą podróż zabawa 

W prawo skok, w lewo skok, do Poznania jeden krok./Bis 

Uwaga, to jest wyprawa, w daleką podróż zabawa.  

 W prawo skok, w lewo skok, do Poznania jeden krok./Bis  

A Poznań leży nad Wartą, odwiedzić zawsze go warto.  

W prawo skok, w lewo skok, do Poznania jeden krok./Bis 
 

https://youtu.be/R8_UKdlcwgo 

Piosenka: „Miała babuleńka koziołeczka” 

https://youtu.be/drNLSbGyvAk
https://youtu.be/R8_UKdlcwgo


Propozycje prac plastycznych:  

- szablon do maski koziołka (należy wyciąć czy po kropeczkach) 

 

 

 
 

 



 

- koziołek z rolki i klamerek 

 

- koziołek na głowę 

https://youtu.be/msD_HJ4zPc8   

Bajka na Dobranoc „Dziwne przygody koziołka Matołka”  

Czy tym razem uda się zjeść koziołka na obiad?   

 

https://youtu.be/msD_HJ4zPc8


WTOREK 5.05.2020 

Piosenka: „Jestem Polakiem”  https://youtu.be/plug6OIrxRM 

Poznajemy Zakopane  

https://youtu.be/zBfzxTiyNDc      Piosenka: „Za górami, za lasami” 

https://youtu.be/7y4is94fNgs        Paweł Gołecki – „Za górami, za lasami” 

 

 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/zBfzxTiyNDc
https://youtu.be/7y4is94fNgs


 

 

 



 

Wierszyk do zabawy ruchowej: „Id dzieci” 

Idą dzieci równą drogą ( marsz po kamyczkach w rytmie wierszyka) 

Po kamyczkach iść nie mogą. 

Po kamyczkach hop, hop, hop (3 podskoki) 

Do dołeczka skok (przysiad podparty) 

Pora wracać. Kto się znuży? (zatrzymanie się i marsz z powrotem) 

Ten odpocznie po podróży. 

Dom już blisko…( podniesienie ręki do czoła) 

nogi w ruch! (lekki bieg w miejscu) 

Kto zwycięży – zuch. (Bieg na wyznaczone miejsce i podniesienie ręki w górę). 

 

Spacer i zbieranie kamyków. Układanie kamyków według wzrastającej 

wielkości, ich przeliczanie. Tworzenie z nich różnorodnych kompozycji 

Zabawa: „Księżycowy kamień”  

Tekst.: M. Buczków na-Jastrun, muzyka.: E. Pałłasz 

 

Co ja mam, co ja mam? Księżycowy kamień. 

Świeci się, błyszczy się księżycowy kamień. 

To się ze mną zamień. 

Ja ci dam, ja ci dam kredki, znaczki, szkiełka, 

koraliki z liczydełka i te dwa pudełka. 

 

Co ja mam, co ja mam? Księżycowy kamień. 

Świeci się, błyszczy się księżycowy kamień. 

To się ze mną zamień. 

Ja ci dam, ja ci dam lizak, łódkę z kory. 

Trąbkę, gwizdek, muszlę, korek, bursztyn i scyzoryk. 

 

Nie dam go, nie dam go, nie dam za nic w świecie. 

Musiałbym, musiałbym znów na księżyc lecieć. 

A w jakiej rakiecie? 

Gdzie ją masz? Pokaż nam! Może tylko kłamiesz,  

może to nie księżycowy, ale zwykły kamień.  

 

 

 

 



Zabawa plastyczna: Malowanki i kompozycje z kamieni 

 

 



 

Giewont 

Bajka na Dobranoc. Czym się zajmuje szewc?  

https://youtu.be/3HK2x1PQ68Q  

 

https://youtu.be/3HK2x1PQ68Q


ŚRODA 6.05.2020 

Piosenka: „Jestem Polakiem”  https://youtu.be/plug6OIrxRM 

Poznajemy Kraków 

 „Legenda o smoku wawelskim” Dominika Strzelecka 

 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się 

smok. Było to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy 

wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i 

żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie 

spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku 

śmiałków, którzy twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich 

nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już 

nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok 

wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre 

już wszystkie krowy. 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na 

dworze Kraka pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił 

się do króla, nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej 

szansy na uwolnienie się od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał 

już przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, 

a potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał 

się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego 

wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, 

zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. 

Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne 

pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że 

jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok 

wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem 

całego miasta, a król sowicie go wynagrodził.  

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą 

ogniem figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


 

 
 

 

 
Zamek w Krakowie 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.47  
Odszukaj na dużym zdjęciu przedstawiającym Wawel umieszczone pod nim fragmenty 

 





 

  

 

 



https://youtu.be/32C3t_Bjh_c  Rysowanie na ekranie, odcinek 9, „Smok” 

Możecie pokolorować według kodu liczbowego lub możecie zostać animatorem 

o narysować swojego smoka, o wiele ciekawszego. 

 

Wiersz ruchowo-ortofoniczny: „Idzie smok” 

Zieje ogniem smok olbrzymi: Puf, puf, puf! 

Dookoła aż się dymi: Uf, uf, uf! 

Słychać krok: Klap, klap, klap. 

Idzie smok człap, człap, człap. 

Wielką paszczą głośno klapie: klapu - klapu, klap. 

Po cichutku smok się skrada: tup, tup, tup! 

Kogo złapie, tego zjada: chrup, chrup, chrup! 

 

Zabawa ruchowa: ,,Idzie smok” 

Idzie smok idzie smok (dzieci idą do przodu) 

skok skok skok (dzieci podskakują ) 

w prawo skok (dzieci skaczą w prawo) 

w lewo skok (dzieci skaczą w lewo ) 

idzie idzie smok. 

 

Zabawa matematyczna: „Smoki” 

Małe oraz duże smoki lubią robić długie kroki.  

Pierwszy, drugi, trzeci w przód,  

czwarty, piąty, szósty w bok,  

siódmy, ósmy w tył stawia każdy smok.  

A dziewiąty i dziesiąty krok? Dzieci!  

Smok leci!!! 
 

https://youtu.be/82EQeAVwSAo    Piosenka: „Krakowiaczek jeden” 

https://youtu.be/HKiHrGivkqY   Piosenka: „Krakowiaczek jeden” i inne 

https://youtu.be/nOW3uGG61yo  

Piosenka: „Krakowiaczek jeden” i lalki w stroju krakowskim(Dzieci tańczą 

elementy krakowiaka: krok dosuwany po obwodzie koła – jedna ręka spoczywa 

na biodrze, druga w górze, po skosie w bok; wystawianie, na przemian, nogi 

prawej i nogi lewej w przód, opierając ją piętą o podłogę (na każde raz). 

https://youtu.be/kvaYzq3Bn2Q  

Bajka na Dobranoc „Spotkanie ze smokiem Mlekiem” 

PIJ MLEKO BĘDZIESZ WIELKI jak smok! 

 

 

https://youtu.be/32C3t_Bjh_c
https://youtu.be/82EQeAVwSAo
https://youtu.be/HKiHrGivkqY
https://youtu.be/nOW3uGG61yo
https://youtu.be/kvaYzq3Bn2Q


 

 
 

 



 

 

 



CZWARTEK 7.05.2020 

Piosenka: „Jestem Polakiem”   

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

Poznajemy Warszawę 

https://youtu.be/9xYIZjsUlno 

Piosenka: „Jedzie pociąg z daleka” 

Poznajemy Warszawę - stolicę naszej ojczyzny - Polski  

 

Zadanie w kartach pracy „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.46 
Połącz ze sobą połówki pocztówek przedstawiających ciekawe miejsca w stolicy Polski. 

Nazwij te miejsca z pomocą osoby dorosłej. 

Rysuj fale po śladach. 

 

Opowiadanie W. Chotomskiej: „ Wars i Sawa” 

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. A głos miała tak piękny, słodki i 

wdzięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili: – Nie bój się niczego! – zawołał. 

Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała 

się straszna burza. – Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. – Porwę 

twoje sieci na strzępy! – ryczał wiatr. – Zatopimy łódź! – groziły fale. Ale Wars 

płynął tak szybko, że ani wiatr, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 

Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dumną postać: pół 

rybę, pół dziewczynę. 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! 

 

Rozmowa na temat opowiadania:  

Gdzie mieszkał Wars?  Kto śpiewał piosenkę?  Jak miała na imię syrena? Jak 

wyglądała?  Co Sawa dała Warsowi? Po co dała mu miecz i tarczę?  Jak 

nazywa się miasto, które powstało z rybackiej osady?  Skąd powstała nazwa 

Warszawa?  Nad jaką rzeką leży Warszawa?  

 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/9xYIZjsUlno


 
 

Warszawska Syrenka  – symbol naszej stolicy 

 

 
 

 

 



 
Zamek Królewski w Warszawie 

 

 
Pomnik króla Zygmunta III Wazy 

 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.45 
Odszukaj wśród naklejek brakujące elementy obrazka. Naklej je w odpowiednich miejscach. 

Powiedz, jak nazywa się ten symbol Polski. 

Pokoloruj pierwszą, trzecią i piątą koronę na żółto, a drugą i czwartą – na pomarańczowo. 

Policz, ile jest żółtych, a ile pomarańczowych koron.  
 



 



 

 

 

 





 
 

 

 



https://youtu.be/a0hFZPvanMs  Dzieci obejrzyjcie uważnie muzyczny filmik: 

„Wiosenny walc” mojego ulubionego kompozytora  

https://youtu.be/dN1XUV6QclU dla rodziców 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2, str.24 
Pokoloruj rysunek według wzoru. Obejrzyj obrazki i oznacz kropkami kolejne etapy rozwoju krokusa. 

Obejrzyj obrazki i oznacz kropkami kolejne etapy rozwoju krokusa. 
 

 
Fryderyk Chopin (1810-1849) 

 
Fortepiany Chopina  

 

https://youtu.be/a0hFZPvanMs
https://youtu.be/dN1XUV6QclU


 
 Pomnik Chopina w Warszawie 

 

https://youtu.be/AjA2M0hKvAA 

Zabawa na liczenie: „Gram tak jak Szopen na fortepianie” 
Dziecko pokazuje jeden palec i naśladuje grę na fortepianie, następnie pokazuje dwa palce i 

nimi gra itd. 

Ja jeden palec mam i coraz szybciej gram. 

Ja dwa palce mam i coraz szybciej gram. 

Ja trzy …. 

 

Zabawa: „ Dwie ręce, dziesięć palców” (według Krzysztofa Sąsiadka) 

Ja dziesięć palców mam, (dzieci pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami),  

na pianinie gram. (dzieci naśladują grę na pianinie), 

Ja dwie ręce mam, (pokazują dłonie), 

na bębenku gram. (uderzają na przemian dłońmi o uda), 

Ja dziesięć palców mam (pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami), 

i na trąbce gram. (naśladują granie na trąbce), 

Ja dwie ręce mam (pokazują dłonie), 

i zaklaszczę wam. (klaszczą).  
 

https://youtu.be/SkClTeg62U4 

Bajka na Dobranoc Rodzina Treflików - sezon 3 - odc. 10 – „Fortepian” 
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https://youtu.be/AjA2M0hKvAA
https://youtu.be/SkClTeg62U4


Piosenka: „Jestem Polakiem”  https://youtu.be/plug6OIrxRM 

Poznajemy Gdańsk 

„Legenda o krześle stolema” 

W dawnych czasach na Pomorzu ponoć żyły olbrzymy. Nazywano je stolemami. 

Były tak wielkie, że przerastały największe kościoły i wszelkie ludzkie budowle. 

Przez długi czas żyły z ludźmi w zgodzie, lecz musiały opuścić te tereny i udały 

się do dalekiej Skandynawii. W czasie, gdy już dawno o stolemach zapomniano, 

w Gdańsku budowano największą świątynię, jakiej dotąd nie widział świat. 

Właśnie ukończono część potężnej ceglanej wierzy, której jeszcze brakowało 

zwieńczenia i dachu, gdy nagle z morza zaczął wyłaniać się potężny stolem. 

Najpierw mieszczanie przelękli się gościa i pouciekali do domów. Stolem zaś, 

gdy zobaczył potężną wieżę, uznał, że ludzie przygotowali dla jego wygody 

krzesełko, więc na nim usiadł, oczekując na gości. Szybko okazało się, iż 

potwór nie ma wrogich zamiarów. Mieszkańcy przyjęli go życzliwe. Po krótkiej 

gościnie Stolem udał się w drogę powrotną. W zamian za gościnę podarował 

mnóstwo małych kamiennych figurek, które mieszczanie umieścili na pamiątkę 

na szczytach swoich kamienic oraz potężne kule, które umieszczono przy 

wejściach do miejskich domów. 

 
Gdzie można znaleźć małego lwa Heweliona w Gdańsku? Jakie ma oblicza? 

https://inspirujacaxlka.pl/2019/10/poznaj-lwa-heweliona/   
 

 lew marynarz 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://inspirujacaxlka.pl/2019/10/poznaj-lwa-heweliona/


  
lew podróżnik 

 

lew pilot 

 



W Gdańsku można zobaczyć lwy w ZOO oraz lwy, które są niegroźne, a nawet 

można na nie usiąść lub się położyć.  

 

 
 

 
 



Fontanna czterech kwartałów 
 

https://youtu.be/l-P0PfiZp9E 

Zabawa ruchowa: Głowa, ramiona, kolana, pięty 

 
Zabawa ruchowa: „Duże lwy i małe lwy Heweliony” 

Na hasło - Lwy dzieci chodzą na czworakach, na hasło - Heweliony, dzieci 

wstają i naśladują ruchem Heweliona lotnika, marynarza lub podróżnika. 

 

Zabawa badawcza: „Co pływa, a co tonie?” 

Potrzebna będzie miska z wodą oraz wybrane przedmioty np. kamień, muszelka, 

korek, gwóźdź, nadmuchany balonik, guzik, skorupka od orzecha, piłeczka, 

drewniany klocek, plastikowy klocek, moneta, klucz i inne. 

Po zabawie dzieci dzieli przedmioty na dwie grupy. Wymienia przedmioty z 

pierwszej grupy, które zatonęły. Próbuje określić, z jakiego materiału są 

wykonane: metal, plastik, drewno.  Następnie przedmioty, które utrzymują się 

na wodzie. 

 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.43  
Przeczytaj tekst z osobą dorosłą. Ona będzie czytać wyrazy, a ty – mówić nazwy zdjęć. 

Powiedz, które z tych miejsc chciałbyś odwiedzić. Rysuj budynki po śladach. 

https://youtu.be/l-P0PfiZp9E


 
Latarnia Morska 

 

 
Port Gdańsk 



 
 

 

 



 
 





 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

https://youtu.be/DGASOKtbrew 

Odgłosy natury 2017 „Do spania” - Śpiew ptaków - dźwięki ptaków i wody - 

relaks 

 

https://youtu.be/DGASOKtbrew

