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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 07.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Warszawska Syrenka. 

 

Cele główne: 

 rozwijanie sprawności manualnych,  

 zapoznanie z wyglądem mapy Polski. 

 

1. Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.  

Rodzic przygotowuje nagranie hymnu. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem wyjaśnia, w jakich okolicznościach można go 

usłyszeć. Omawiają zasady zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; 

ponowne słuchają hymnu w postawie na baczność i w ciszy. 

 

2. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski. 

Rodzic przygotowuje ilustracje przedstawiające najważniejsze urzędy państwowe 

znajdujące się w stolicy. 

Zwraca uwagę na ich rolę dla całego kraju. Pokazuje ich na zdjęciach, np.: 

budynek Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

 

3. Wykonanie warszawskiej Syrenki. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka kartkę z bloku, kartki papieru kolorowego  

z narysowanymi konturami poszczególnych elementów Syrenki, nożyczki, klej, 

rozsypankę literową. 

Wycinanie przez dziecko po liniach konturowych, narysowanych przez rodzica 

na papierze kolorowym, poszczególnych elementów Syrenki i naklejanie ich na 

kartce. 

Układanie z rozsypanki literowej i przyklejanie podpisu Syrenka, samodzielne 

podpisywanie przez dziecko. 

 

4. Zabawa ruchowa Warszawskie gołębie. 

Dziecko porusza się po sali, naśladując lot ptaka. Na dźwięk dowolnego 

instrumentu muzycznego zatrzymuje się i klaszcze w ręce rytmizując tekst: 

Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z góry podziwiają.  
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5. Mapa Polski 

Poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy. 

Rodzic przygotowuje mapę Polski. 

Wskazuje dziecku granice, zwraca uwagę na kolorystykę poszczególnych 

regionów naszego kraju: góry, wyżyny, niziny, wody, pokazuje i nazywa 

najdłuższe rzeki (Wisła, Odra), największe miasta leżące nad Wisłą (Kraków, 

Gdańsk), dziecko odczytuje na mapie niektóre nazwy: Tatry, Bałtyk, oraz nazwy 

państw sąsiadujących z Polską. 

6. Praca plastyczna Mała mapa Polski. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka kartonowy kontur mapy Polski, plastelinę. 

Dziecko nakleja cienkie wałeczki plasteliny po narysowanym śladzie drogi Wisły 

na kartonowych konturach mapy. 

Wypełnia plasteliną wnętrza konturów mapy (gór, nizin, wyżyn) zgodnie  

z kolorystyką na wzorze. 

Zaznacza Warszawę i swoją miejscowość. 

7. Zabawy ruchowe. 

 

 Zabawa ruchowa Waga. 

Dziecko w pozycji stojącej wyciąga ramiona w bok i wykonuje skłony tułowia na 

boki – w prawo i w lewo, pokazując jak szalki wagi przechylają się w jedną  

i w drugą stronę. 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku Skaczące piłki. 

Dziecko wykonuje podskoki zgodnie z poleceniem rodzica Piłka skacze wysoko 

– dziecko podskakuje jak najwyżej; Piłka skacze nisko – dziecko skacze nisko; 

Piłka leży – dziecko stoi bez ruchu. 

 Zabawa dydaktyczna Tworzymy kolekcje. 

Rodzic przygotowuje dużo obrazków różnego rodzaju towarów, cztery koła mogą 

być zrobione z bibuły. 

Rozkłada na dywanie obrazki różnego rodzaju towarów. Układa cztery koła, 

mówiąc, jakie sklepy one przedstawiają. Na hasło - sklep, dziecko, wyszukuje 

spośród obrazków te, które będą towarami pasującymi do poszczególnych 

sklepów i wkłada obrazki do odpowiednich kół, np.: sklep meblowy – obrazki 

mebli: szafa, regał, półka, kanapa, stół, krzesło…; sklep  

z zabawkami – obrazki zabawek: lalka, miś, kaczka, słoń, klocki, samochód…; 

sklep odzieżowy – obrazki różnych części ubrań. 

Dziecko podaje nazwy nadrzędne do towarów w poszczególnych sklepach. 
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Wymienia nazwy artykułów znajdujących się w kołach: szafa, kanapa, stół… to 

meble; spódnica, bluzka, sweter… to ubrania. 

8. Ćwiczenia w czytaniu. 

Wyprawka plastyczna, karta N, nożyczki, klej. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=28 

 

Dziecko wycina obrazki i zdania. Układa zdania do obrazków, odczytuje je. 

Zdania: 

W wazonie jest bukiet bzu. 

Olek je jajko ugotowane na twardo. 

Ada rysuje upragnionego kotka. 

To stokrotki, maki a dookoła trawa. 

Ada niesie jej ulubione bazie- kotki. 

To hulajnoga Ady, a tam rower Olka. 

 

Wesołego, miłego dnia, ciekawych pomysłów na zabawę i naukę 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=28

