
Grupa VII Pietruszki- Jestem Polakiem i Europejczykiem- poznajemy Ukrainę 

Cele: 

• Kształtowanie świadomości europejskiej 

• Budzenie świadomości narodowej oraz wprowadzenie w dziedzictwo kultury europejskiej. 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.  Kojarzenie liczby 

elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.  Kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby. 

• Poznanie wybranych krajów leżących w Europie  

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna własnego kraju oraz krajów europejskich, ich historii i osiągnięć 

• Zaznajomienie dzieci z flagą, hymnem, godłem Ukrainy- stwarzanie sytuacji do szanowanie symboli narodowych. 

• Zapoznanie dzieci z literaturą  dziecięcą, tradycjami, przyrodą Ukrainy 

• Przyswajanie wiedzy o życiu dzieci  w innych krajach- zabawy, piosenki, tańce, literatura. Poznanie podstawowych zwrotów 

grzecznościowych  w języku ukraińskim.  

• Uczenie szacunku, tolerancji, akceptacji wobec ludzi różnych kultur i religii. 

• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

• Rozwijanie sprawności manualnej. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Maj 2020  

Tydzień 4   Jestem Polakiem i Europejczykiem- Ukraina 

Dzień 1 Poznajemy Ukrainę 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1 Poznajemy Ukrainę- odszukanie na mapie Europy Ukrainy oraz Polski, 

zapoznanie z symbolami narodowymi, hymnem oraz flagą. Przypomnienie flagi,  

hymnu Polski oraz Unii Europejskiej. Nauka podstawowych słówek w języku 

ukraińskim (powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe, formy przedstawiania 

się). Malowanie farbami flagi Ukrainy. Realizacja programu własnego „Jestem 

Polakiem i Europejczykiem” 

Kto potrafi- zabawa ruchowa. 

2. Zabawy umuzykalniające – zabawy umuzykalniające przy znanych piosenkach. 

Kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 

 

karta pracy cz. 4, s. 34 

 

Polityczna mapa Europy, 

globus, kartka z napisem 

Ukraina 

Flaga Ukrainy, Polski i 

UE, kolorowanka flagi 

Ukrainy 

nagranie hymnu Ukrainy, 

Polski i Unii Europejskiej,  

farby, pędzelki 
 

 

 

 

 



Dzień 2 Matematyka jest ciekawa 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Matematyka jest ciekawa- Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.  Kojarzenie liczby 

elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.  Kształcenie umiejętności liczenia 

obiektów niewidocznych i określanie ich liczby. 

Rozwiązywanie krzyżówki, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Na jakim kontynencie 

znajduje się Polska i Ukraina? 

 

 2. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 9- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci 

 

 

 

 

Kartoniki z cyframi 1- 9 

dla każdego dziecka, 

kubek, kolorowe guziki, 

klamerki do bielizny, 

 

Obrazki i pasujące do nich 

napisy z liczbami: 1-ser 

2-ule, 3-pory, 4-oko, 5-

pasek, 6- zamek. Diagram 

krzyżówki, litery. 

Mapa Europy 

 

 

Dzień 3 Zwiedzamy Ukrainę 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Zwiedzamy Kijów- Poznanie stolicy, zabytków i architektury Ukrainy. Oglądanie 

zdjęć oraz filmów z najciekawszych regionów turystycznych. Poznanie tradycji, 

kultury i zwyczajów. 

 

 

 

Zdjęcia, ilustracje 

przedstawiające Kijów 

oraz najciekawsze regiony 

Ukrainy 

Filmy ukazujące 

 



Głowa, ramiona- zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. 

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. 

 

 2. Jak się tu tańczy- zajęcia umuzykalniające. Poznanie muzyki ukraińskiej oraz  

tradycyjnego ukraińskiego tańca ludowego- Kazaczok. Pokaz multimedialny 

wybranych utworów oraz nauka układu tanecznego. 

tradycyjny taniec ukraiński 

oraz muzykę ukraińską.  

 

Dzień 4 Bajki i baśnie wielokulturowe 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Pan Kotowski-  poznanie baśni ukraińskiej. Zapoznanie dzieci z ukraińskimi 

pisarzami dla dzieci. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uświadomienie 

znaczenia książki w życiu człowieka. Wspólne oglądanie bajek. 

 

Maszyna do pisania – zabawa z wykorzystaniem wiersza według M. 

Bogdanowicz. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie 

sprawności manualnej. 

 

 2. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 9- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci 

 

 

 

bajka Pan Kotowski 

https://www.youtube.com/watch? 

v=vHoBg2gnbzk  

 

Książki dla dzieci ukraińskich 

pisarzy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch


Dzień 5 Ukraińska kuchnia 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Zrozumiesz gdy spróbujesz- smaki Ukrainy. Poznanie 

charakterystycznych dla Ukrainy smaków.  

 

Tańcz tak jak ja- zabawa muzyczno-ruchowa. 

2.Syrniki- przygotowanie wspólnie z rodzicami tradycyjnego 

deseru ukraińskiego. Rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, 

węchu, dotyku, wzroku podczas przygotowywania i smakowania 

przyrządzanych potraw. Rozwijanie samodzielności i umiejętności 

samoobsługowych. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się 

przy stole 

 

  

 

 

 

https://uapkulture.wordpress.com/2013/03/1

6/kuchnia-ukrainska-na-slodko/ 

 

Produkty potrzebne do wykonania deseru, 

przepis. 

 

 

 

 

 

https://uapkulture.wordpress.com/2013/03/16/kuchnia-ukrainska-na-slodko/
https://uapkulture.wordpress.com/2013/03/16/kuchnia-ukrainska-na-slodko/

