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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 04.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Kim jesteś? 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy, 

 kształtowanie poczucia przynależności narodowej, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Zabawa Dokończ zdania. 

Rodzic mówi początek zdania, a dziecko je kończy. 

Miejscowość, w której mieszkam, to… 

Lubię swoją miejscowość, bo… 

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy ,cz.4, s.27,28.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=28 

 

3. Nauka wiersza Ewy Stadtmüller Kim jesteś?- fragmentami, metodą ze 

słuchu. 

 Słuchanie wiersza przez dziecko czytanego przez rodzica. 

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste! 

Co ci jest bliskie? 

− Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

− biało – czerwone.  

Ojczyste godło 

− orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

− mazurka dźwięki, 

no i stolica 

− miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła  

co sobie płynie:  

raz na wyżynie,  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=28
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raz na równinie, 

 i mija miasta prześliczne takie…  

− Już wiesz, kim jesteś? 

− Jestem Polakiem. 

 

 Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza. 

 Co jest bliskie osobie z wiersza? 

 Jakie znaki ojczyste? 

 Co jest jeszcze bliskie? 

 Kim jest osoba z wiersza? A ty, kim jesteś? 

 

4. Zestaw zabaw ruchowych. 

 Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Polska. 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach po pokoju podczas wypowiadania 

przez rodzica dowolnych słów. Kiedy usłyszy słowo Polska, musi jak najszybciej 

usiąść. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Do przodu, do tyłu. 

Dziecko jest piłeczką skacze obunóż do przodu, gdy rodzic gra na bębenku; 

porusza się do tyłu – kiedy gra na tamburynie. 

 Zabawa ruchowa Coraz szybciej, coraz wolniej. 

Dziecko uważnie słucha, w jaki sposób rodzic gra na bębenku, i porusza się 

zgodnie z tym tempem. Jeśli rodzic gra coraz szybciej – porusza się coraz 

szybciej, kiedy gra coraz wolniej – stopniowo zwalnia ruchy. 

5. Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu braciach 

– maj- czytanego przez rodzica.  

 

Wreszcie się zjawia 

maj wystrojony 

i bzu przynosi pełne brzemiona. 

Przez całe ranki, 

całe wieczory gra 

na fujarce 

z wierzbowej kory. 

 

Rodzic pyta: 

 Jak nazywa się nowy miesiąc? 

 Jaki miesiąc będzie po maju? 
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 Gałązki jakiego krzewu przynosi nam maj? 

 Co dzieje się w przyrodzie w maju? 

Dziecko wymienia nazwy wszystkich miesięcy roku, określa którym miesiącem 

z kolei jest maj.  

6. Ćwiczenia w czytaniu – układanie z liter nazw do obrazków. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka dowolne obrazki, litery.  

Dziecko losuje obrazki, układa pod nimi z liter ich nazwy. Np.: samolot, rower, 

hulajnoga, hamak,… 

 

 

 

Spokojnego, ciepłego i wesołego dnia, dużo zdrowia i uśmiechu  

 

 

 

 


