
    Dzień: 28.04.2020  /wt/  - Gr V 
 

Temat: MIASTA POLSKI  
 

1.  Wysłuchaj uważnie „Legendy o Smoku Wawelskim” i odpowiedz na kilka 

pytań. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 

- W jakim mieście miała miejsce ta historia?  

- Jak miał na imię król, który mieszkał w Krakowie? 

- Kogo bali się mieszkańcy?  

- Kto próbował pokonać smoka?  

- Kto zaoferował swoją pomoc?  

- Na jaki pomysł wpadł szewczyk? 

- Co zrobił Skuba, aby zgładzić smoka? Czym wypełnił owcę? 

- Co stało się ze smokiem? 
 

2. Uzupełnij kostki domina. 

 
 



 

3. Zestaw ćwiczeń z Rodzicami 

a) „Kocham Cię, Polsko” – Rodzic tworzy dwa zespoły, rozdaje dzieciom biało–czerwone flagi, 

włącza melodię Kocham Cię, Polsko. Dzieci poruszają flagami w rytm muzyki, tworzą własny 

układ choreograficzny z flagami. Następnie prezentują go sobie nawzajem. R. nagradza 

najlepszych choreografów drobnymi upominkami, np. naklejkami. /• małe flagi, naklejki/ 

b)  „Zwiedzamy Polskę” – dzieci tworzą pociąg i ruszają po Polsce. Każdy przez chwilę jest 

lokomotywą i mówi, dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego miasta). Dzieci starają się 

zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić je na koniec zabawy. 

c) „Dom ojczysty” – dzieci dobierają się parami i z gąbkowych klocków budują domy. /• klocki 

z gąbki/. 

d)  „Mali żołnierze” – dzieci maszerują dookoła sali, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko 

unoszą kolana i wymachują rękami. R. wydaje komendy, np. Padnij! (dzieci kładą się na 

podłodze), Czołgaj się! (czołgają się), Powstań! (wstają), Kryć się! (chowają się za jakimś 

przedmiotem). 

e) „Gdzie mieszkasz?” – utrwalenie własnego adresu zamieszkania. Dzieci kucają w domkach 

(hula–hoop).R. włącza dowolną muzykę i wypowiada polecenia: Na spacer idą dzieci, które 

mieszkają w… (R. podaje nazwę miejscowości lub ulicy). Dzieci, które mieszkają w tej 

miejscowości lub przy tej ulicy, wychodzą z domków i poruszają się w rytm muzyki. Kiedy 

muzyka, cichnie wracają do domków. /• hula–hoop, CD/. 

f)  „Biało–czerwoni” – zabawa z piłką. Dzieci siedzą w półkolu, jedno z nich staje przed 

pozostałymi i rzuca piłkę do wybranego dziecka, podając jakiś kolor. Gdy dzieci usłyszą 

czerwony lub biały, nie łapią piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i ją odrzucają. Gdy ktoś się 

pomyli, robi trzy przysiady. 
 

4. Połącz obrazki z ich nazwami. 

 

 
 



5. „Smok Lolo”- wykonaj pracę zgodnie z instrukcją. Co smok trzyma w łapie? 
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