
Temat kompleksowy: „Moja ojczyzna – mieszkamy w Europie” 
Termin realizacji: 04.05. – 08.05.2020r. 

 Poniedziałek dn. 04.05.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Dzisiejsze  zajęcia  wpisują  się  w  obszar  edukacji  przyrodniczej

i matematycznej. Celem zajęć będzie kształtowanie wiedzy na temat naszej ojczyzny
oraz jej miejsca w Europie, a także kształtowanie umiejętności układania rytmów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Na  dzisiejszych  zajęciach  przypomnimy  sobie  polskie  symbole  narodowe.
Zapraszamy do obejrzenia filmu (link poniżej).

 https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

3. Polska leży w Europie. Europa to kontynent.

Wskażcie paluszkiem na mapie Polskę.

Następnie otoczcie paluszkiem granicę naszego państwa. Zwrócicie uwagę, że
leży ono w centrum (w środku) Europy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


4. Zapraszamy  teraz  Was  do  matematycznej  zabawy  dydaktycznej  „Biało-
czerwone  rytmy”  (według  „Dziecięcej  matematyki”  E.  Gruszczyk-
Kolczyńskiej). Celem zajęć jest skupianie uwagi na szeregach powtarzających
się  przedmiotów  oraz  wychwytywanie  powtarzających  się  układów
rytmicznych.

Do zabawy będą potrzebne plastikowe korki w kolorach: białym i czerwonym. 
Dziecko układa korki według podanego przez Rodzica rytmu, np.:

• 1korek  biały  –  1  korek  czerwony,   1  korek  biały  –  1  korek  czerwony,
1 korek biały – 1 korek czerwony…. układa dalej dziecko;

• 2 korki białe – 1 korek czerwony, 2 korki białe – 1 korek czerwony, 2 korki
białe – 1 korek czerwony… układa dalej dziecko;

• 1 korek biały – 2 korki czerwone, 1 korek biały – 2 korki czerwone, 1 korek
biały  –  2  korki  czerwone…  układa  dalej  dziecko.
Do zabawy można wykorzystać także białe i czerwone kółeczka wycięte
z kartek papieru.

Poziom  1.  Rodzic  wspomaga  rękę  dziecka  metodą  F.  Affolter,  nazywając
poszczególny  kolor.  Do  zabawy  można  wykorzystać  też  klocki  typu  duplo
takiej samej wielkości w kolorze białym i czerwonym.



CZĘŚĆ II

1. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego filmu „Polska – moja ojczyzna” (link
poniżej). Spróbujecie rozwiązać zadania na końcu prezentacji.
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

2. Zapraszamy do quizu, „Co wiem o Polsce?”: 

Nasz kraj to ....................Polska 
Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle 
Flaga Polski ma kolor .....................................biało - czerwony 
Stolica Polski to..................................Warszawa 
Polska leży w .....................................Europie 
Mieszkamy w Polsce, jesteśmy ....................................Polakami. 

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


3. Zapraszamy  Was  wspólnie  z  Rodzicami  do  zabawy  z  prostymi  układami
rytmicznymi. Udanej zabawy (nagranie video).

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak


