
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GR. DZIECI 5-L. „CEBULKI” 

11.05. – 15.05. 

Maj, tydzień 2 

Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

Dzień 1.  

Zakochany w 

syrenie 

   

1. Oglądanie widokówek, książek o 
Warszawie; dzielenie się swoimi 
spostrzeżeniami z wycieczek po tym 
mieście; swobodne opisywanie 
charakterystycznych miejsc Warszawy. 
Ozdabianie napisu Polska. Podawanie 
nazwy kraju, w którym mieszkamy  
kończenie zdania Polska to…, 

2. Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej „Zakochany w syrenie”. 
Cele: rozwijanie mowy; poznawanie 
historii powstania Warszawy. Rozmowa 
na temat opowiadania. 

3. Wykonanie zadania na karcie pracy. 
 

Widokówki, albumy, książki o Warszawie; 
Napis Polska,  kontur mapy Polski, kredki; 
Książka (s. 72–73) 
Karta pracy, cz. 4, s. 29. 
 

Dzień 2         

Stolica, Wisła, 

syrenka   

1. Zabawy i ćwiczenia związane z 
mierzeniem pojemności płynów. Cele: 
porównywanie ilości płynów w dwóch 
różnych butelkach za pomocą wspólnej 
miary; poznawanie miary płynów. 

2. Zabawa ruchowa z plastikową butelką. 
3. Wykonanie zadań na kartach pracy. 
4. Ćwiczenia oddechowe Wiślane fale 
5. Zabawa Kolorowe puzzle – rozwijająca 

zdolność koncentracji. 
 

Kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej 
farbą; 
Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie 
do czytania, pisania, liczenia, s. 75. 
Przymocowane do cienkich patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły; 
Duża kartka papieru, pocięte pocztówki 



Dzień 3  
Warszawska 
Syrenka 

1. Słuchanie piosenki Syrenka. Cel: 
rozwijanie umiejętności wokalnych;. 

2. Wykonanie małej mapy Polski. Cel: 
rozwijanie sprawności manualnej; 
zapoznanie z wyglądem mapy Polski. 
(Pokaz gotowej mapy; wymyślanie 
innego sposobu jej wykonania) 

3. Wykonanie warszawskiej Syrenki. 
 

Nagranie piosenki Syrenka; 

Mapa Polski, kartonowy kontur mapy Polski, plastelina, farby, papier kolorowy; 

Kartka z bloku, kartki papieru kolorowego z narysowanymi konturami 

poszczególnych elementów Syrenki, nożyczki, klej. 

Dzień 4  
Mieszkamy w 
Europie 

1. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie 
(samodzielnie lub z pomocą) państw 
UE, do których te flagi należą. 
Oglądanie mapy Europy. Słuchanie 
nazw państw europejskich – sąsiadów 
Polski. Oglądanie globusa, wyjaśnianie 
czym jest i do czego służy. 

2. Wykonanie pizzy(lub innej potrawy 
charakterystycznej dla danego kraju). 
Cel: zachęcanie do przygotowywania 
prostych posiłków; określanie, jakie 
produkty potrzebne są do wykonania 
pizzy. 

3. Wykonanie zadań na kartach pracy. 
4. Poznawanie ciekawostek o wybranych 

krajach europejskich. Oglądanie 
charakterystycznych dla nich budowli, 
symboli, np.: wieża Eiffla – Francja; 
krzywa Wieża – Piza, Koloseum 
– Włochy; Akropol – Grecja; wiatraki, 
tulipany – Holandia; zegar Big Ben, 
królowa Elżbieta – Anglia; torreador, 
corrida – Hiszpania. 
 

Książka lub obrazki przedstawiające flagi państw Unii Europejskiej; 

Produkty do wykonania pizzy lub innej potrawy; 

Globus, mapa Europy; 

Karta pracy, cz. 4, s. 34–35; 

Ciekawostki o krajach europejskich; 

 



Dzień 5 

Dania też leży w 

Europie 

 

 

1. Słuchanie opowiadania N. na podstawie 
baśni Hansa Christiana Andersena 
„Księżniczka na ziarnku grochu”.  

• Rozmowa na temat utworu 

• Pokazanie na mapie Europy – Danii 

• Zapoznanie z flagą Danii 

• Kolorowanie flagi 
2. Nauka rymowanki. 

 
 
 

Tekst opowiadania oraz nagranie audio „Księżniczka na ziarnku grochu” 

Mapa Europy; flaga Danii 

Kolorowanka – flaga Danii 

Tekst rymowanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

• śpiewa piosenkę, 

• wykonuje małą mapę Polski, 

• wskazuje na mapie Polski: Warszawę, Bałtyk, Tatry… 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 

• wymienia nazwy wybranych państw należących do UE, 

• wykonuje proste posiłki, 

•  wie, co jest potrzebne do wykonania pizzy, 

• wie, że Hans Christian Andersen pisał baśnie dla dzieci, 

• wie, jak powstała Warszawa, 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• działa twórczo. 


