
 

 

          Szczęść Boże. 

       Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

 

     „Kochany Aniele, szarej codzienności, 

    Zaraz mi weselej, gdy w domu zagościsz. 

   Gdy przetrzesz z uśmiechem oczy me zaspane, 

  rozprawisz się z łezką, jak z cieknącym kranem.” 

 

 

TEMAT DNIA: SZLAKIEM WISŁY 
 Trochę poćwiczymy przy muzyce 

 

www.youtube.com/watch?v=FDGVJaztAnshttps://www.youtube.com/watch?v=MYNKeZ03FT4 

 

 www.youtube.com/watch?v=MYNKeZ03FT4 

 

 

 "Mapa Polski” – przypomnienie wiadomości o mapie. Poszukaj w domu mapy Polski. Opowiedz, jakie 

informacje o Polsce można odczytać z mapy. Rodzic wyjaśnia, że Polska to kraj, który z jednej strony ma morze,  

a z drugiej góry. 

 

  „Pokaż Wisłę” -Wskaż na mapie Wisłę, rysują ją palcem po mapie. Co przypomina kształtem Wisła? 

Podaj rodzicowi swoje pomysły.  

 

 

 Posłuchaj piosenki ”Piosenka Młodego patrioty” w wyk. Małej Orkiestry Dni Naszych. 

 

www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

 

 

Dziecko to taki patriota mały    Bo moje miasto, to moja wioska. 

Na co dzień, a nie od święta                 To Polska, to Polska, to Polska! 

Polską znam flagę i polskie godło    A biało czerwone są barwne ulubione 

Hymn ojczysty pamiętam.     To Polska, to Polska, to Polska! 

 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce Dziecko to taki patriota mały  

Więc czekam na geografię   W myślach i czynach przejrzysty. 

Uczę się pilnie polskiej historii  Brzydkich wyrazów ja nie używam     

Najlepiej jak potrafię.    Dbam o język ojczysty.    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FDGVJaztAnshttps://www.youtube.com/watch?v=MYNKeZ03FT4
http://www.youtube.com/watch?v=MYNKeZ03FT4
http://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


  

Zagadki znad Wisły  

Popłyniemy Wisłą  

Razem z rybitwami,  

Zobaczymy miasta,  

Co leżą przed nami.  
 

Bogactwo i chwałę, 

 Mężnych królów wielu, 

 Którzy tu rządzili  

Na polskim Wawelu.  
 

Już zakręca rzeka  

I czule oplata  

Miasto, co pamięta  

Dawne dni i lata. 
 

Każde dziecko teraz 

 Na pewno odpowie, 

 Gdzie jest zamek Wawel? 

 No, proszę? W (Krakowie). 
 

Na brzegu Syrenka,  

Miasta swego broni. 

 Tarczą się osłania  

I miecz trzyma w dłoni. 
 

Zamek, a przed zamkiem 

 Na szczycie kolumny 

 Stoi sam król Zygmunt 

 Z miasta swego dumny. 
 

 

 Dalej – Stare Miasto –  

Barwne kamieniczki.  

Zbiegają ku Wiśle  

Wąziutkie uliczki 
 

 

Więc jakie to miasto, 

Gdzie wciąż mieszka sława?  

To stolica Polski,  

A zwie się (Warszawa). 
 

 

Teraz popłyniemy  

Do miasta pierników, 

 Sporo się dowiemy  

Tu o Koperniku. 
 

 

To jego nauka  

Sprawiła, że może  

Teraz kosmonauta  

W gwiezdne mknąć przestworze. 
 

 

 Kiedy wyruszymy  

Ulicami miasta,  

Pomnik astronoma 

 Przed nami wyrasta. 
 

 

Pierniki tu lepsze 

 Niż piecze babunia.  

Gdzie dopłynęliśmy? 

 Do miasta (Torunia). 
 

 

Płyńże, miła Wisło,  

Płyń, Wisło szeroka! 

 Wtem, słońce zabłysło – 

 Przed nami zatoka! 
 

 

Wisła z sinym morzem 

 Zostać zapragnęła 

 I o rannej zorzy 

 Do morza wpłynęła. 
 

 

Patrzy na ich przyjaźń  

Neptun i po pańsku  

Informuje Wisłę, 

 Że jest wreszcie w (Gdańsku). 
 

 

 

 

 

 

 



 Legenda o Smoku Wawelskim- obejrzyj film: 

 

www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 

 

 Opowiedz legendę. 

 

 Jama ze Smokiem Wawelskim- praca plastyczna- przestrzenna 

 

•  Zgnieć szary papier lub kartkę pomalowaną  w kolorze skały (szary, brązowy). Uformuj z niej jamę i 

przyklej do sztywnego podłoża np. pokrywki od pudełka, papierowego talerza itp. Narysuj lub namaluj na 

brystolu smoka, wytnij go i wklej do jamy albo ulep z plasteliny. (szary papier lub kartka formatu A3, farby, 

kredki, plastelina, klej lub zszywacz, papierowa pokrywka lub talerz papierowy) Do tej pracy możesz 

wykorzystać kolorowankę ze smokiem. Teren wokół jamy ozdób wg własnej inwencji. 

 

• Możesz też wykonać pracę płaską. Pokoloruj, narysuj lub wyklej smoka. Wytnij nożyczkami. Zgnieć 

szary papier. Uformuj z niego jamę i przyklej na niebieskiej kartce. Przyklej wcześniej wykonanego smoka. 

Ozdób teren wokół jamy wg własnego projektu 

 

 Krakowiak– to taniec wywodzący się z okolic Krakowa. Jest żywy i wesoły.  

 

www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=Rg1MMZwgqYs&feature=emb_logo 

 

Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach.  

Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po śladzie.  

Praca z KP4.20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po śladzie. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
http://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=Rg1MMZwgqYs&feature=emb_logo


 

Dokonajmy analizy i syntezy słuchowej słowa jagody. 

• Podzielmy słowo jagody na sylaby ( ja-go-dy)- Ile jest sylab? ( 3 ) 

• Podzielmy słowo jagody na głoski (j-a-g-o-d-y)- Ile mamy głosek? (6) 

• Spróbujcie proszę podać przykłady słów rozpoczynających się głoską j ( jeleń, jajko, jarzębina, jogurt, 

jeż…), mających ją w środku (kajak, fajka, bajka…) oraz na końcu ( kraj, maj, klej, gaj…). 

 

* Określanie rodzaju głoski. Zastanówmy się czy głoska j jest samogłoską czy spółgłoską. 

• Wypowiedzcie głoskę j długo: jjjyyy… 

• Wypowiedzcie głoskę j krótko: j, j. j, j…. 

• Co możemy powiedzieć o tej głosce? Jest ona spółgłoską. 

 

* Zastanówmy się teraz jakie imiona rozpoczynają się głoską j? ( Jola, Janek, Justyna, Jowita, Jadwiga, Jacek, 

Jagoda itd.) 

• Podzielmy słowo Janek na sylaby ( Ja- nek) 

• Podzielmy słowo Janek na głoski ( J- a- n- e- k ) 

 

*Zapoznajcie się teraz proszę z planszą przedstawiającą literę j- małą oraz wielką, drukowaną i pisaną oraz 

kierunkiem ich pisania. (załącznik Litera j) 

 

 Zachęcamy Was również do obejrzenia krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego litery j.  

 

www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY 

 

 

Przeczytaj sylaby i ułóż wyrazy, np; ja - jabłko, ju - jutro, itp. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY


 
 



 
 

 



 
 



 



 

- Rozwiązywanie zagadek o Polsce 

 

www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR3KeAP6amhssJNNwicpQcX9VYBsR1GcQm1bUhH

AN7tn--SSnQEiwKYnCAc 

 

 - Utrwalcie zdobytą o Polsce wiedzę oglądając prezentację 

www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Xv7DNwMDoAM&fbclid=IwAR0OmeMUmfDkvM890veMc

x3sl-OUfPhrkonhMepSiTlnX6RH1TXrTvSaFtc&app=desktop 

 

 

- Zagrajcie w grę (załącznik Gra) 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR3KeAP6amhssJNNwicpQcX9VYBsR1GcQm1bUhHAN7tn--SSnQEiwKYnCAc
http://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR3KeAP6amhssJNNwicpQcX9VYBsR1GcQm1bUhHAN7tn--SSnQEiwKYnCAc
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Xv7DNwMDoAM&fbclid=IwAR0OmeMUmfDkvM890veMcx3sl-OUfPhrkonhMepSiTlnX6RH1TXrTvSaFtc&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Xv7DNwMDoAM&fbclid=IwAR0OmeMUmfDkvM890veMcx3sl-OUfPhrkonhMepSiTlnX6RH1TXrTvSaFtc&app=desktop

