
27.04.2020 r. Poznajemy Polskę ! 

Witamy serdecznie ! ☺ 

Kochane dzieci, wczoraj zapoznaliście się z mapą Polski. 

Dowiedzieliście się gdzie na mapie leży stolica Polski – Warszawa. 

Dziś zabieramy Was w podróż po Polsce. Odwiedzimy ciekawe 

miejsca. 

Gotowi do podróży. Wyruszamy. Czas na przygodę. 

 

Zadanie 1: „Podróżujemy po Polsce” – zabawa dydaktyczna 

 

Wyprawa statkiem 

 

Jesteś kapitanem statku, uwaga przygotuj się: 

 

- „na prawą burtę” –  idziesz na prawą stronę pokoju, 

- „na lewą burtę” – idziesz na lewą stronę pokoju, 

- „na rufę” – idziesz na koniec pokoju, 

- „na dziób” – idziesz na początek pokoju. 

Naśladujesz odgłosy: silnie wiejący wiatr. Po chwili wszystko ustaje, 

statek dopływa do brzegu. Znajdujesz skrzynię skarbów. Zobacz co jest 

w skrzyni: 



   

     

  

Policz: Ile jest muszelek? Ile jest kamyków ?  

Gdzie możesz znaleźć takie skarby? Czy już wiesz gdzie jesteś? 

 

 

 

 

 

 



MORZE  BAŁTYCKIE 

 

Nad morzem „Oddycham czystym powietrzem” – zabawa  

artykulacyjna: oddechy –wdycham nosem, wydycham ustami. 

Zadanie 2: „Podróżujemy po Polsce” – zabawa dydaktyczna c.d. 

Jedziemy pociągiem 

 - przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k  

Jedzie pociąg z daleka, Dziecko obraca się w kółko  

na nikogo nie czeka. jw.  

Konduktorze łaskawy, Zmienia kierunek.  

zabierz nas do Warszawy. x2  



Konduktorze łaskawy, chwyta się pod boki.  

zabierz nas do Warszawy. Buja się w lewo i w prawo.  

Trudno, trudno to będzie, jw.  

dużo osób jest wszędzie. x2 jw.  

Pięknie pana prosimy, podskakuje. 

jeszcze miejsce widzimy. Jw..  

A więc prędko wsiadajcie, dziecko obraca się w kółko.  

  do Warszawy ruszajcie. x2 

Dokąd dojechaliśmy pociągiem ? 

WARSZAWA 

 

Po drodze spotykasz Syrenkę Warszawską, która ma dla Ciebie pytanie: 

Jak nazywa się stolica Polski ? 



Zadanie 3: „Podróżujemy po Polsce” – zabawa dydaktyczna c.d. 

Lecimy samolotem 

Rozkładasz ręce w bok i swobodnie kręcisz się we wszystkie strony po 

pokoju. Uwaga: ląduje samolot. Ręce swobodnie opadają. 

Znajdujesz plecak a w nim:  

  

 



Zgadnij gdzie jesteś ? 

GÓRY 

 

 

„Wspinaczka górska”- zabawa ruchowa.  

Jesteś w górach, wspinasz się wysoko (kolana unosisz wysoko w górę), 

idziesz ciężko pod górę. Jesteś na szczycie. Rozglądasz się dookoła,            

w lewo, wprawo, jeszcze raz. Podziwiasz widoki górskie. Schodzisz na 

paluszkach w dół.       

 



Zadanie 4: „Praca z mapą”  

 

Przyjrzyj się uważnie mapie Polski. 

 

 

 

 

 

 



      

Jak sądzisz: Gdzie wybiera się dziewczynka, a gdzie chłopiec ? Proszę 
pokaż na mapie Polski. 

 



 

Naszą podróż kończymy 

 i 
miłych wspomnień życzymy 

- ciocia Agnieszka i ciocia Asia 

 
 


