
06.05.2020 środa – Polskie krajobrazy 

 

1. Poranna gimnastyka z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

 

2. Słuchanie wiersza. Rodzic odczytuje wiersz, dziecko zapamiętuje podane w nim krainy 

występujące w Polsce. Wykorzystując mapę Polski spróbujcie odnaleźć i wskazać te krainy.  

 

 Stanisław Karaszewski  

 „Polskie krajobrazy”  

 

 Za siedmioma górami,  

 za siedmioma lasami  

 jest niezwykła kraina,  

 co się w Tatrach zaczyna.  

 

 Są tam wzgórza, doliny,  

 są jeziora, niziny,  

 Bałtyk, morze szerokie,  

 w nim bezkresne głębiny.  

 

 Są tam góry wysokie 

 i jeziora głębokie,  

 płyną rzeki, strumienie,  

 lasy toną w zieleni.  

 

 Są tam żubry brodate  

 i jelenie rogate, lisy,  

 sarny, zające  

 biegające po łące.  

 

 Są tam rysie i żbiki,  

 łosie, wilki i dziki.  

 W górach żyją niedźwiedzie,  

 dobrze im się tam wiedzie.  

 

 Choć w niejednej legendzie  

 takich krain sto będzie,  

 tylko ta jest prawdziwa,  

 co się Polska nazywa 

 

 

 

3. „Polskie krajobrazy” – Popatrzcie na przygotowane ilustracje, przedstawiające różne polskie 

krajobrazy. Zastanówcie się jak je nazywamy. Przeczytajcie podpisy i dopasujcie je do ilustracji. 

Podzielcie podane słowa na sylaby i głoski. Policzcie ile  sylab i głosek jest w tych wyrazach.  

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

góry, jeziora, niziny, lasy, rzeki, wyżyny, morze, wydmy  



4. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa. Dziecko stoi na podłodze, rodzic wypowiada 
tekst rymowanki, dziecko próbuje powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu. 
Podczas wypowiadania rymowanki dziecko przeskakuje obunóż w lewo stronę, następnie 
znowu do środka i na prawo.  
 

  Zosia koszyk grzybów niesie,   Julek na łące był dzisiaj z rana,  
 Bo od rana była w (lesie).     Widział tam żaby oraz (bociana).  

 

 Wojtek chciałby pójść do lasu,    Stasio na łące spotkał ropuchę,  
 Ale nie ma na to (czasu).     Co polowała właśnie na (muchę).  

 

 Tutaj rosły dwa maślaki,  
Ale zjadły je (ślimaki).  

 

5. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy: 
Przypomnij mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się nasz dom. Czy to jest miasto, czy 
wieś? Gdzie mieszkają twoi dziadkowie? Czy są w twojej rodzinie takie osoby, które mieszkają w 
górach / nad morzem / nad jeziorem? Jak nazywają się te miejscowości?  
 

6. Praca w książce – str. 13a i 13b. - wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie 
zdania po śladzie, umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów                              
z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu.  
 

7. Swobodny taniec przy śpiewaniu piosenki „Nasza warszawska syrenka”. 
 

 
 


