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1. Karta pracy, nr 16 - 17. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=18 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda zdjęcie, czyta z rodzicem podpis, 

 podaje nazwę stolicy, 

 słucha nazw najciekawszych miejsc w stolicy według Olka, 

 rysuje szlaczek po śladzie, a potem samodzielnie.  

 

2. Podróż do Warszawy – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. 
Powitanie warszawskiej Syrenki – warszawska Syrenka dzisiaj nas odwiedziła. 

Do polskiej stolicy wszystkich zaprosiła.  

 

 Praca z mapą Polski, 

Rodzic pyta: Co oznacza słowo stolica? Następnie wspólnie z dzieckiem 

odnajdują na mapie miejscowość, w której mieszkają dzieci, i stolicę Polski – 

Warszawę. Sprawdzają, jaką drogę mają do pokonania. Rodzic podaje dziecku 

odległość w kilometrach. Informuje, ile czasu potrzeba na taką podróż, gdyby 

dziecko jechało do stolicy, np. samochodem, autobusem, pociągiem, leciało 

samolotem. 

 

 Poznawanie historii Warszawy. Zapoznanie z herbem Warszawy. 

Ilustracje związane z legendą o powstaniu Warszawy, zdjęcie herbu Warszawy. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że przed odwiedzeniem jakiegoś miejsca warto 

najpierw zapoznać się z jego historią. Czyta lub opowiada dziecku legendę  

o powstaniu Warszawy. Pyta: Jak myślisz, dlaczego Syrenka zaprosiła nas do 

stolicy? Pokazuje herb Warszawy. 

 Ustalanie środka lokomocji. Podróż do stolicy – zabawa ruchowa. 

Napisy: samolot, auto, rower, kolej, pudełko. 

Rodzic proponuje dziecku wybór środka lokomocji. Wkłada do pudełka 

kartoniki z napisami: samolot, auto, rower, kolej. Dziecko losuje jeden kartonik, 
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wspólnie z rodzicem dziecko odczytuje umieszczony na nim napis. Następnie 

dziecko, poruszając się w odpowiedni sposób, odbywa podróż do Warszawy, 

np.: samolotem – dziecko biega z rękami wyprostowanymi w bok, naśladuje lot 

samolotu; koleją ustawiają się z rodzicem jedno za drugim, jadą pociągiem, 

wymawiając rytmicznie sylabę: tur, tur, tur; autem – naśladuje trzymanie 

kierownicy i biega w różnych kierunkach; rowerem – kładzie się na dywanie, 

podnosi do góry obie nogi i pedałuje. Podczas podróży dziecko porusza się 

różnymi środkami lokomocji, przesiada się. 

 

 Wycieczka po Warszawie. 

Przewodnik po Warszawie, napisy: Stare Miasto, pomnik Syrenki, Pałac Kultury 

i Nauki, Łazienki, Stadion Narodowy, budynek Sejmu; pudełko, skakanki, 

dziurkacz, małe zielone kartki dziecka, zdjęcia: Zamku Królewskiego, pomnika 

Syrenki, Stadionu Narodowego, budynku Sejmu, Pałacu Kultury i Nauki, pałacu 

Na Wodzie w Łazienkach Królewskich, lub prezentacja multimedialna na temat 

przedstawionych wyżej miejsc. 

Po dotarciu na miejsce rodzic pokazuje dziecku przewodnik po Warszawie. 

Wyjaśnia, że można w nim znaleźć wiele cennych informacji o miejscu, do 

którego przyjechaliśmy, np. co warto obejrzeć i jak się poruszać. Wspólnie  

z dzieckiem ogląda przewodnik. Układa na dywanie napisy: Stare Miasto, 

pomnik Syrenki, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, Stadion Narodowy, budynek 

Sejmu. Prosi, aby dziecko je odczytało (5-latki). Wyjaśnia, że są to miejsca, 

które odwiedzi podczas dzisiejszej wycieczki. Następnie umieszcza napisy  

w pudełku. Układa z pomocą dziecka prostokąt ze skakanek, czyli autobus, 

którym będą podróżowały. Przy drzwiach wejściowych do autobusu ustawia 

dziurkacz – kasownik. Daje dziecku małe zielone kartki – bilety. Dziecko 

wsiada do autobusu, kasuje bilet (robi dziurkę dziurkaczem) i zajmuje wolne 

miejsce. Podczas jazdy autobusem rodzic zwraca uwagę na wygląd miasta: 

domy, kościoły, ulice, samochody, przechodniów itp. Warto wtedy pokazywać 

dziecku zdjęcia lub przygotować prezentację multimedialną. Dziecko ogląda ją, 

jadąc autobusem. Kiedy dojadą do wybranego miejsca (rodzic podnosi do góry 

kartonik z napisem, który odczytują 5-latki), wysiada z autobusu i idą do tej 

części pokoju, która jest mu poświęcona. Ogląda zgromadzone tam materiały. 

Rodzic opowiada ciekawostki o danym miejscu. Następnie dziecko wsiada 

ponownie do autobusu i jadzie do kolejnego miejsca.  

Stare Miasto to najstarsza część Warszawy. Znajdują się tu piękne, stare 

kamienice. W czasie II wojny światowej Stare Miasto było całkowicie zburzone. 

Zostało jednak odbudowane. Na Starym Mieście przy placu Zamkowym 

znajduje się Zamek Królewski. Był siedzibą królów. Podczas wojny został 

również zupełnie zniszczony. Polacy odbudowali zamek. Dzisiaj można 

zwiedzać jego piękne wnętrza. Tuż obok zamku stoi kolumna Zygmunta III 

Wazy. To bardzo wysoki pomnik, przedstawiający polskiego króla – Zygmunta 



III Wazę. Spogląda on z góry na swoje miasto. W ręce trzyma miecz. Jest 

gotowy w każdej chwili ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem  

i razem z nimi bronić miasta. 

Łazienki Królewskie to ogromny park. Było to ulubione miejsce jednego  

z królów polskich – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Spotykał się on tutaj  

z bardzo ważnymi ludźmi. W Łazienkach można zobaczyć piękne budowle, np.: 

Pałac na Wyspie, Amfiteatr. Są one otoczone bardzo bogatą roślinnością.  

W Łazienkach znajduje się również pomnik bardzo znanego polskiego 

kompozytora – Fryderyka Chopina.  

W Pałacu Kultury i Nauki znajdują się m.in. teatry, kina, muzea, księgarnia, 

kluby sportowe, wyższe uczelnie, instytucje naukowe, sale koncertowe. 

Organizowane są wystawy, kiermasze, targi. W Pałacu Kultury i Nauki odbywa 

się również wiele bardzo ciekawych zajęć dla dzieci. 

W budynku Sejmu znajduje się siedziba najwyższych władz państwa. To tutaj 

zapadają bardzo ważne decyzje dla wszystkich Polaków. Sejm obraduje 

systematycznie, pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady są jawne. Można 

je obejrzeć np. w telewizji lub usłyszeć w radiu.  

Stadion Narodowy został zbudowany niedawno, na Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej – tak zwane Euro 2012. Znajduje się nad Wisłą. Stadion jest w kolorach 

biało-czerwonych. Krzesełka na Stadionie Narodowym są również w kolorze 

biało-czerwonym. Odbywa się na nim wiele imprez sportowych i koncertów.  

 

 Podróż powrotna. 

Nagranie dowolnej piosenki o Warszawie pozyskane przez rodzica. 

Dziecko wyobraża sobie, że jedzie autobusem na warszawskie lotnisko na 

Okęciu, wsiada do samolotu i wraca do swojej miejscowości. Podczas tej 

podróży mogą słuchać dowolnej piosenki o Warszawie. 

3.Karta pracy, nr 18 -19. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=20 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 odszukuje na dużym zdjęciu fragmenty umieszczone na dole karty, 

 rysuje w białych polach kropki – numery tych fragmentów,  

 pisze w białych kołach numery tych fragmentów, 

 wypowiada się na temat zdjęcia.  

 koloruje rysunek według podanego kodu, 
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 ogląda zdjęcia pomników warszawskiej Syrenki.  

 

4..Zabawy na świeżym powietrzu. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skoki w workach.  

Rodzic wyznacza linie: startu i mety. Pokonuje wyznaczoną trasę, skacząc 

obunóż w workach.  

 

 Opisywanie zabudowań znajdujących się w pobliżu domu z wykorzystaniem 

lornetki. 

Zastanawianie się, czy są one charakterystyczne dla miasta, czy dla wsi. 

Uzasadnianie swoich odpowiedzi. 

 

5.Poznajemy nasz kraj. 

Słuchanie dowolnej legendy o powstaniu Polski.  

Tekst dowolnej legendy o powstaniu Polski, ilustracje do legendy.  

Rodzic pyta: Dlaczego nasz kraj nazywa się Polska? Czyta lub opowiada 

dziecku dowolną legendę będącą odpowiedzią na to pytanie. Według znanych  

w Polsce legend założycielem naszego państwa był Lech, który podróżował ze 

swoim ludem. Zdecydował się zamieszkać tam, gdzie orzeł zbudował swoje 

gniazdo. Miejscu temu nadał nazwę Gniezno. Tereny wokół Gniezna nie 

wyglądały tak jak obecnie. Na Lecha i jego ludzi, którzy zajmowali się przede 

wszystkim rolnictwem, zaczęto mówić Polanie (od pola). Później nazwa zmieniła 

nieco swoje brzmienie. O naszym kraju zaczęto mówić Polska.  

 

Powodzenia! 
 

 


