
Grupa VII  Pietruszki 

Moja ojczyzna 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): 

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie historii powstania Warszawy, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• rozwijanie aktywności twórczej, 

• porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, 

• poznawanie miary płynów, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• zapoznanie z wyglądem mapy Polski, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Maj 2020  

Tydzień 1 Moja ojczyzna 

Dzień 1 Zakochany w syrenie 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Zakochany w syrenie. Rozwijanie mowy, poznanie 

historii powstania Warszawy.  
Co można tam robić?- zagadki pantomimiczne 

 

Skaczące piłki- zabawa ruchowa z elementem skoku. 
 

2. Zabawy umuzykalniające - improwizacja ruchowa do muzyki „Płynie Wisła, płynie”. 

Rozwijanie poczucia rytmu,  

 

Książka s. 72-73 

Karty pracy cz. 4, 

s.29-31 

 

 

Mapa Polski 

Ilustracje, obrazki ukazujące 

charakterystyczne dla 

Warszawy miejsca oraz 

symbole 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 Mierzymy pojemność płynów 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów- porównywanie 

ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary. Poznawanie 

miary płynów. 

Zabawa ruchowa z plastikowymi butelkami 

Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr 6. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

Karty pracy cz.4. s. 

32-33 

 

 

butelki plastikowe o 

pojemności 1l z różną 

zawartością wody 

sok, szklanki, kubek 

plastikowy 

 

 

Dzień 3. Mapa Polski 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Nauka wiersza E. Stadtmuller  Kim jesteś?- kształtowanie poczucia przynależności 

narodowej.  

Mapa Polski- zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej, zapoznane z 

wyglądem mapy Polski. 
 

2. Jestem Polakiem- zabawy umuzykalniające. Rozwijanie poczucia rytmu, reagowanie na 

sygnał.  

 

Karty pracy cz. 4, s. 

28 

 

 

Ilustracje przedstawiające 

najważniejsze urzędy 

państwowe znajdujące się w 

stolicy 

Mapa Polski 

kartonowy kontur mapy 

Polski, plastelina 

 

 

 



Dzień 4 Poznajemy Polskę - Kaszuby 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Kaszuby-  poznawanie ważniejszych regionów Polski i ich symboli w oparciu o 

baśń F. Szczęsnego Siedem kolorów. Rozwijanie mowy. 

Krajobrazy Polski- określanie , jaki region przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach 

podobnych krajobrazów i naklejanie ich obok odpowiednich zdjęć. 

 

2. Zabawy z plecami- zabawa rozwijająca świadomość własnego ciała oraz przekładanie 

wrażeń dotykowych na ruch. 

 

 

Karty pracy s. 26-27 

 

 

Tablica Kaszuby, mapa 

Polski 

 

 

 

 

 

 

 


