
Maj, tydzień 2 Moja ojczyzna
Dzień 3 Z biegiem Wisły

Cele główne
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę.
Cele operacyjne
Dziecko:
• liczy sylwety owieczek,
• segreguje sylwety pierników według kształtu,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
• przyjmuje podczas ćwiczeń odpowiednią postawę.

1. Odtwarzanie rytmów.
Klocki.
Dzieci siedzą w kole. R. klaszcze w dłonie, np. dwa razy wolno, trzy razy szybko. W tym 
tempie wypowiada słowa: Polska to nasz kraj. Następnie je powtarza, jednocześnie 
klaszcząc w dłonie.
Dzieci biorą z pojemnika po jednym klocku. Wypowiadają te same słowa, w takim samym
tempie, jednocześnie uderzając klockiem o podłogę. Kiedy wszystkie dzieci opanują już tę
umiejętność, R. zmienia rytm wypowiadanych słów, a dzieci go naśladują.
2.  Wyklejanie plasteliną( kontur Polski w następnym pliku).
Dorysowywanie elementów obrazka według własnego pomysłu.
Dla każdego dziecka: niebieska plastelina, kredki, biała kartka z korytem rzeki Wisły 
narysowanym ołówkiem.
 Biała kartki, na których ołówkiem jest narysowane koryta głównych rzek Polski. Dzieci z 
pomocą R. wyszukają koryto rzeki Wisły. Dzieci wypełniają je niebieską plasteliną. 
Następnie według własnego pomysłu dorysowują kredkami elementy obrazka. Nadają tytuł 
swoim pracom.
•• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku –   Przeskakujemy fale  
Niebieskie szarfy,nagranie muzyki do marszu.
https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu
R. układa z niebieskich wstążek,pasków papieru lub krepiny dowolnym miejscu sali dwie 
równoległe (mogą być faliste) linie – to morskie fale. Dzieci maszerują po nadmorskiej 
plaży w rytm muzyki. Kiedy dojdą do niebieskich szarf, przeskakują je obunóż i idą dalej. 
Na przerwę w muzyce zmieniają kierunek marszu.
3.  Podróż po Polsce – zajęcia matematyczne.
•• Zabawa na powitanie.
Dla każdego dziecka wąskie paski niebieskiej krepiny.
 Dzieci siedzą na podłodze wypowiadają słowa: Dzień dobry mówimy, z pasków rzeczkę 
robimy, łączą  paski krepiny i tworzą rzekę.
•• Zapoznanie z biegiem Wisły.
Mapa Polski.

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu


R. na mapie Polski pokazuje, w jaki sposób zaznaczone są na niej rzeki.
Porównuje je do kształtu ułożonego przez dzieci na dywanie. Pyta: Jak nazywa się 
najdłuższa rzeka, która przepływa przez Polskę? Pokazuje na mapie Wisłę, wyjaśniając 
jednocześnie, że Wisła wypływa z gór i wpada do morza. Zaprasza dzieci na wycieczkę z 
biegiem Wisły. Dzieci siadają skrzyżnie i odpychając się rękami z jednej i z drugiej strony, 
płyną łódką z biegiem Wisły.
•• W górach. Liczenie owiec na pastwisku i porównywanie ich liczby.
Wycięte z białego papieru koła (lub kształty chmurek), które zastąpią owieczki – 10 sztuk
dla N., zielona krepina (pastwisko) oraz po 5 klocków dla każdego dziecka.
https://www.youtube.com/watch?v=mxW7qCz-kZc
--film wypas owiec
R. informuje, że dzieci dotarły do pierwszego celu podróży, czyli do Zakopanego. Pokazuje 
tę miejscowość na mapie. Mieszkają tutaj górale, którzy pasą owieczki. Układa na dywanie 
dwa zielone kawałki krepiny – pastwiska. Umieszcza na nich dowolną liczbę wyciętych z 
białego papieru kół (lub chmurek) – owieczek (maksymalnie pięć na jednym pastwisku). 
Rozdaje dzieciom po pięć klocków. Dzieci liczą owieczki na wskazanym przez R. 
pastwisku, pokazują liczbę na palcach, a następnie układają przed sobą tyle samo klocków –
owieczek. R. prosi, aby dzieci porównały liczbę owieczek na jednym i na drugim pastwisku 

https://www.youtube.com/watch?v=mxW7qCz-kZc


i powiedziały, czy jest ich tyle samo, czy mniej, czy więcej. Dzieci płyną łódką w dalszą 
podróż.
•• W Warszawie. Budowanie domów z klocków według wzoru. Liczenie pięter.
Klocki, kartoniki z narysowanymi domami (od jednopiętrowego do mającego 5 pięter) -
załącznik nr.1 pojemnik.
R. informuje, że dzieci dotarły do drugiego celu podróży – stolicy Polski, Warszawy 
(pokazuje na mapie). Płynąc łódką, dzieci widzą budynki różnej wysokości. R. umieszcza 
na tablicy kolejno kartoniki, na których są narysowane domy z różną liczbą pięter (od 1 do 
5). Przed dziećmi ustawia pojemnik z klockami. Dzieci biorą odpowiednią liczbę klocków i 
układają z nich domy o takiej samej wysokości (mogą postawić klocek na klocku lub 
położyć klocki na dywanie jeden nad drugim). Nie burzą domów, tylko układają jeden obok 
drugiego. Wskazują wysoki dom i niski dom. Po zakończeniu zadania odkładają klocki na 
miejsce i płyną dalej.
•• W Toruniu. Segregowanie wyciętych z papieru pierników według kształtów.
Wycięte z brązowego papieru sylwety pierników w trzech kształtach, trzy obręcze, 
Załącznik nr 2
N. informuje, że dzieci dotarły do trzeciego celu podróży, jakim jest Toruń – miasto słynące
z bardzo smacznych pierników. Pokazuje miejscowość na mapie. Układa na dywanie trzy
obręcze, a obok nich wycięte z papieru sylwety pierników różniące się kształtem. Prosi, aby
dzieci pomogły w ich porządkowaniu. Dzieci umieszczają sylwety pierników w 
odpowiednich obręczach. Następnie kontynuują podróż łódką, a R. w tym czasie odkłada na
bok zgromadzone wcześniej pomoce.
•• W Gdańsku. Liczenie statków na morzu.
Niebieska krepina, półkola wycięte z papieru kolorowego (symbolizujące statki), mapa 
Polski.
R. informuje, że dzieci dotarły do ostatniego celu podróży, a mianowicie do leżącego nad
morzem miasta Gdańsk (pokazuje na mapie). Rozkłada niebieską krepinę – morze. Po 
morzu pływają statki. Dzieci liczą, ile statków pływa po morzu. R. kładzie 5 statków i 
mówi, że 2 odpłynęły (chowa je), a dzieci odpowiadają, ile statków pozostało itd.
   •  • Zakończenie podróży.  
R. dziękuje dzieciom za wspólną podróż. Zachęcam do oglądania albumów,książek lub 
informacje w internecie pokazujących zdjęcia i bliższe informacje o miejscach 
odwiedzonych podczas dzisiejszych zajęć.

                                 Zabawy na świeżym powietrzu
•• Zabawa z piłką – Piłka w tunelu.
Piłka.
Dzieci ustawiają się w niewielkim rozkroku, w dwóch rzędach. R. podaje piłkę pierwszemu
dziecku w rzędzie. Dzieci podają sobie piłkę dołem, między nogami. Kiedy piłka dotrze
do ostatniego dziecka w rzędzie, ono podnosi ją do góry. Zwycięża rząd, który pierwszy
wykona zadanie.
•• Zabawy w piaskownicy.
Dostępny w ogrodzie materiał przyrodniczy, łódki z papieru lu zabawki.
Dzieci tworzą w piasku koryto rzeki. Brzegi rzeki ozdabiają dostępnym w ogrodzie 
materiałem przyrodniczym. N. rozdaje dzieciom łódki z papieru, wykonane techniką 
origami. Dzieci wypełniają je niewielką ilością piasku i przewożą go na drugi koniec rzeki.



                                  Zabawy popołudniowe

•• Zabawy konstrukcyjne – Budujemy mosty. Samodzielne rozwiązywanie sytuacji 
problemowej.
Klocki, małe samochody, niebieska krepina, tektura.
R. układa na dywanie kawałek niebieskiej krepiny – rzekę. Obok ustawia pudełko z 
klockami oraz tekturę. Z jednej i z drugiej strony rzeki umieszcza małe samochody. 
Proponuje dzieciom budowę mostów.

•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwień za bielą .
Czerwony lub biały prostokąt dla każdego dziecka, odtwarzacz CD, nagranie muzyki do
marszu.
Każde dziecko otrzymuje czerwony i biały prostokąt. Dzieci maszerują po sali w rytm
muzyki. Na przerwę w muzyce układają polską flagę. 
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