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TEMATYKA TYGODNIA: Polska to mój dom (J, j jak
jagody)

 

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności
Poniedziałek Polskie symbole narodowe

 „Symbole narodowe”- wyjaśnienie dzieciom 
pojęć: symbole narodowe, godło, flaga, 
hymn.

 Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” 
Władysława Bełzy, – rozmowa na temat 
wiersza i pamięciowe opanowanie tekstu.

  „Godło Polski” – praca z KP4.10a, 
doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 
percepcji wzrokowej, poszerzanie wiedzy 
ogólnej.

 „Biel i czerwień” – praca z KP4.10b, 
poszukiwanie podobieństw na flagach 
państw sąsiadujących z Polską. 

 „Pieniądze” – giełda pomysłów.
 „Orzeł i reszka” – oglądanie monet przez 

lupę, omówienie ich wyglądu. 

Wtorek Miasta Polski
  „Polskie miasta”- zabawa dydaktyczna z 

pocztówkami, kończenie nazw miast.
 „Pocztówki”- łączenie pocztówek z pełnymi 

nazwami miast, analiza sylabowa.
 „Stacyjkowo”- zadania w stacjach na temat 

znajomości legend o największych polskich 
miastach.

 „Polskie miasta” – praca z KP4.11a, 
dopasowywanie symboli do miast, doskonalenie
zdolności grafomotorycznych, poszerzanie 
wiedzy ogólnej, czytanie globalne. 

 „Stolica Polski” wysłuchanie wiersza Juliana 
Tuwima Warszawa.

 „Wycieczka po Warszawie”- zapoznanie z 
głównymi zabytkami stolicy. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33 – 
wzmacnianie mięśni nóg, wyrabianie nawyku 
prawidłowej postawy ciała.

Środa Z czego słynie Polska?
• „Biało- czerwone motylki” – wysłuchanie 

opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pod 
tym samym tytułem i rozmowa na temat jego
treści.

• „Giełda pomysłów” – rozmowa o tym, jak 
jeszcze można pokazać, że jest się patriotą, 
dzielenie się swoimi pomysłami na forum 



grupy.
•  „Co pochodzi z Polski?” – wybieranie 

produktów charakterystycznych dla Polski
• „Z czego słynie Polska?” – burza mózgów, 

ćwiczenie logicznego myślenia. 
• „Co najbardziej smakuje turystom 

odwiedzającym Polskę?” – praca z KP4.11b,
poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie 
zdolności grafomotorycznych.

•  „Kochamy i szanujemy Polskę” – 
wykonanie plakatu.

• Słuchanie hymnu Polski. Nauka części 
zwrotek hymnu, zwrócenie uwagi na 
szczególne zachowywanie się podczas 
śpiewu/słuchania hymnu Polski.

Czwartek Krajobraz Polski
 „Pejzaże”- praca z KP4.13b, doskonalenie 

percepcji wzrokowej, budowanie 
wypowiedzi.

 Wprowadzenie litery J, j. Praca z KP4.12 – 
doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 
percepcji wzrokowej i słuchowej.

 Zabawa z W.20a – rozpoznanie nowej litery 
wśród innych liter.

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33 – 
ćwiczenie mięśni nóg, wyrabianie nawyku 
prawidłowej postawy ciała.

Piątek Płynie Wisła, płynie •  „Diagram” – wprowadzenie do tematu zajęć,
doskonalenie analizy słuchowej wyrazów. 

• „Pokaż Wisłę” – zabawa dydaktyczna z mapą
przy wykorzystaniu KP4.13a. 

• Legenda o Wiśle – zapoznanie z legendą 
Hanny Zdzitowieckiej.

• „Nurt” – doświadczenie.
• „Jak długa jest Wisła?” – zabawa 

matematyczna, porównywanie i pomiar 
długości.

• „Statkiem po Wiśle” – doskonalenie 
równowagi.

• „Nasz kraj”- zabawa matematyczna, 
szeregowanie liczb od najmniejszej do 
największej. 

• „Syrenka” – praca plastyczna techniką 
płaskiego origami.

• Utrwalenie piosenki Podróże po Polsce.


