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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 08.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Mieszkamy w Europie. 
 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy, 

 zapoznanie z nazwami państw należących do UE. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4, s. 34–

35. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=36 

 

2. Oglądanie globusa. 

 Wyjaśnienie czym jest i do czego służy; odczytywanie wspólnie z rodzicem 

nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują. 

 Zabawa z globusem Wędrówka po świecie. 

 Wprawianie globusa w ruch, zatrzymywanie go palcem przez dziecko, 

odczytywanie samodzielnie lub z pomocą rodzica w jakie miejsce dziecko 

dotarło. 

 

3. Rozmowa o Europie oraz krajach należących do UE. 

Rodzic przygotowuje mapę Europy. Zwraca uwagę na jej wielkość i kształt. 

Dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica odczytuje  nazwy państw 

europejskich. Poznaje ciekawostki o wybranych krajach europejskich. Ogląda 

charakterystyczne dla nich budowle, symbole, np.: wieża Eiffla – Francja; krzywa 

Wieża – Piza, Koloseum – Włochy; Akropol – Grecja; wiatraki, tulipany – 

Holandia; zegar Big Ben, królowa Elżbieta – Anglia; torreador, corrida – 

Hiszpania. 

Rodzic wyjaśnia skrót UE; zapoznaje dziecko z nazwami państw należących do 

Unii Europejskiej. Omawia flagi UE (symbol wszystkich państw należących do 

Unii Europejskiej, 

4. Rozmowa na temat Włoch. 

 Rodzic pokazuje dziecku Włochy na mapie Europy. Opowiada kilka 

ciekawostek o tym państwie. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=36


2 
 

Włochy to państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Swoim kształtem 

przypomina buta. Stolicą Włoch jest Rzym na terenie, którego znajduje się 

państwo kościelne – Watykan, w którym mieszka papież. Tradycyjne włoskie 

potrawy to spaghetti i pizza. Tradycyjny włoski taniec to tarantella neapolitańska. 

Na należącej do Włoch wyspie Sycylii znajduje się wulkan Etna. 

 Wspólne oglądanie folderów, ulotek, katalogów, albumów o Włoszech. 

 Zapoznanie dziecka z wyglądem flagi Włoch, umieszczenie jej w wazonie 

obok flag Polski i UE. 

 Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego. 

Rodzic uczy dziecko kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim: 

buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry, 

arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia, 

mi chiamo (czyt. mi kjamo) – nazywam się, 

si (czyt. sij) – tak, grazie (czyt. gracje) – dziękuję. 

 

5. Opowieść ruchowa Podróżujemy po Włoszech. 

Dziecko naśladuje ruchem, gestem, mimiką treść opowiadania. 

Podróż rozpoczynamy samochodem. (Dziecko porusza się po sali, naśladuje 

odgłos auta: brum, brum, brr, brr). A teraz czas na odpoczynek. Kładziemy się 

na miękkiej, zielonej trawie, słuchamy odgłosów ptaków, szumu lasu. (Dziecko 

słucha nagrania relaksacyjnej muzyki). W dalszą podróż wyruszamy rowerem. 

(Dziecko leży na plecach, naśladuje jazdę na rowerze). A teraz czas na piknik. 

Zjemy pyszne spaghetti. (Dziecko naśladuje wsysanie makaronu (ćwiczenia 

mięśni warg), gryzienie (ruchy okrężne żuchwy), oblizywanie ust po smacznym 

posiłku (ćwiczenia języka)). Pod koniec naszej podróży odpoczniemy na plaży 

nad ciepłym Morzem Śródziemnym. (Leży na plecach, naśladuje opalanie się, 

pływanie ). 

6. Ilustrowanie odczytanych wyrazów. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka wyrazy z poznanymi literami, kartkę, kredki. 

Dziecko losuje wyraz, nakleja go na kartce, odczytuje i rysuje pod nim 

odpowiednie przedmioty (rośliny, zwierzęta). 

 

Samych słonecznych, radosnych chwil, bezpiecznego, zdrowego 

pobytu na świeżym powietrzu 


