
Tygodniowy plan zajęć dla 6-latków 

02.11.2020 – 06.11.2020 

Temat tygodnia : POLSKA MOJA OJCZYZNA 

1. Jak powstało państwo Polskie – wiodąca aktywność : społeczno-

emocjonalna. 

 

Praca z legendą pt. „O Lechu i orle białym”. 

KP1.53 – układanie historyjki obrazkowej na podstawie tekstu legendy, 

rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego. 

  

2. Polskie symbole narodowe – wiodąca aktywność : językowa. 

 

Poznanie symboli narodowych Polski. Czytanie globalne wyrazów : 

godło, flaga, nuty. 

Praca z KP1.54 – kolorowanie godła zgodnie z kodem. Czytanie globalne 

wyrazów : godło Polski. 

Praca z CziP19 – rysowanie instrumentów w tunelu, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Pamięciowe opanowanie wierszyka pt. „Polskie symbole”: 

To nasza flaga. Barwy znajome 

Na górze białe, w dole czerwone. 

Czerwień to walka, miłość i wierność. 

A biel? To czystość oraz szlachetność. 

Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł. 

Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. 

 

Popatrz na godło, Polaku mały, 

W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały. 

Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej, 

O tym, że Polska jest naszym domem. 

Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy 

Że jest ojczyzną, którą kochamy. 

 

3. Stolice Polski – wiodąca aktywność : matematyczno-przyrodnicza. 

 

Poznanie nazw stolic Polski z wykorzystaniem wiersza pt. „Warszawa”. 

Zabawy matematyczne – „Policz, dołóż, odłóż”. 

Praca z KP1.55 – rozpoznawanie symboli miast. 



Praca z L19 – przeliczanie, oddawanie liczby za pomocą symbolu, 

dodawanie.  

Osłuchanie się z piosenką pt. „Warszawa” (sł. Julian Tuwim, muz. Laura 

Osyczka) 

 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi! 

 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów 

I spacerów, i i obszaru. 

 

Aż się stara Wisła cieszy, 

Że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, 

A dziś taka jest dorosła. 

 

4. Sławni Polacy – wiodąca aktywność : muzyczno-ruchowa. 

 

Osłuchanie się z utworem instrumentalnym pt. „Prząśniczka”, zabawy 

rytmiczne. 

Praca z KP1.56 – rozpoznawanie i podawanie nazw instrumentów 

muzycznych. wskazanych 

Praca z CziP20 – odszukiwanie i zaznaczanie wskazanych połączeń liter, 

wyszukiwanie wyrazu dom w innych wyrazach. 

 

5. Narodowe Święto Niepodległości – wiodąca aktywność : plastyczno-

techniczna. 

 

„11 listopada” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat Narodowego 

Święta Niepodległości. 

„Mazurek Dąbrowskiego” – nauka hymnu Polski z zachowaniem 

odpowiedniej postawy. 

Wykonanie pracy plastycznej pt.” Nasz kotylion”. 



Praca z L20 – liczenie elementów, dopełnianie do 3, kształtowanie 

umiejętności dodawania w zakresie 3. 

Kącik Dobrego Startu – dzieci ozdabiają literę E materiałami o różnej 

fakturze. 


