
Tygodniowy plan zajęć: 

02.11.2020 - 06.11.2020 

Temat tygodnia: MÓJ DOM – POLSKA  

1. Kto ty jesteś? – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna. 

Poznanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich, 

doskonalenie pamięci i spostrzegawczości, budzenie zainteresowania historią państwa 

polskiego. 

KP1. 45 – „Wawel”. 

Kącik dobrego startu - ozdabianie KDS – wzór 5 

2. Godło, hymn i flaga  - wiodąca aktywność: językowa. 

Przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski, doskonalenie umiejętności analizy 

i syntezy słuchowej wyrazów oraz dobieranie wyrazów – rymów, przyjmowanie 

właściwej postawy podczas hymnu narodowego.  

KP1.47 – „Flaga, godło, hymn” 

„Orzeł biały” – praca plastyczna 

Kącik Dobrego Startu. „Trójkąt” – ćwiczenia ruchowo – słuchowe, „Góry” – ćwiczenia 

ruchowo-słuchowo-wzrokowe, „Symbole narodowe” – zabawa językowa.  

 

3. Warszawa – stolica Polski - wiodąca aktywność: matematyczno - przyrodnicza. 

Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie, kształtowanie 

umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu – liczenie na 

konkretach, poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”, wyrażanie radości z 

uczestnictwa w zabawach ruchowych. 

KP1.48. „Warszawska Starówka” 

ZG20 – Ćwiczenie spostrzegawczości, słuchanie legendy „Wars i Sawa”. 

4.  Sławni Polacy – wiodąca aktywność muzyczno - ruchowa. 

Poznanie sławnych Polaków i ich dzieł, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie 

umiejętności estetycznego sposobu poruszania się i wrażliwości słuchowej w trakcie 

odbioru dzieła muzycznego. 

 „Bitwa pod Grunwaldem” – składanie obrazka z części, poznanie dzieła Jana Matejki.  

„Polska mój dom”. – improwizacja ruchowa do piosenki. 

  



„Polska - mój dom” (sł. Urszula Kamińska, muz. Agnieszka Widlarz) 

 

Właśnie tutaj jest twoja ulica, 

mama, dom, przedszkole oraz pies. 

Miasto, wioska, kolega, dzielnica, 

a to wszystko to Polska jest! 

 

Ref. Bo tu twoja mieszka rodzica 

od Bałtyku po szczyty Tatr. 

Tu jest Polska, ojczysta kraina. 

biały orzeł jej strzeże od lat! 

 

Morze, góry, jeziora i lasy, 

pola zbóż kołysze lekki wiatr. 

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy. 

i jej legend poznawaj świat. 

 

Ref. Bo tu twoja mieszka rodzina…(2x) 

 

Polska, Polska! – kibicuj z innymi, 

wtedy gdy drużyna twoja gra. 

Potem w stroju biało-czerwonym 

wspólnie z nimi odśpiewaj hymn! 

 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina…(2x) 

 

5. Jesteśmy Polakami - wiodąca aktywność: plastyczno - techniczna. 

Poznanie procesu mieszania się różnych substancji; doskonalenie umiejętności wycinania, 

rozwijanie dbałości o estetyczny wygląd pracy, dbanie o ład i porządek. 

„Mazurek Dąbrowskiego” – praca plastyczno-techniczna. 

„Mapa Polski” – praca z mapą. Ćwiczenie spostrzegawczości. 


