
                                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści

Grupa: 3latki

Nauczyciel: Sylwia Żebrowska, Magdalena Bartoszewska                    

Tygodniowy wymiar godzin: 25h

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Termin realizacji  od: 27.04  do  30.04.2020r

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 
dziecko w domu

Uwagi.

Poniedziałek
27 kwietnia

Miasto i wieś „Miasto, a wieś” - czym się różnią, na podstawie 
zdjęcia lub ilustracji.
„Gdzie mieszkamy”?- rozmowa z dzieckiem na temat:

• Jak nazywa się miasto gdzie mieszkasz?
• Co jest ciekawego w naszym mieście?
• Jak nazywa się kraj w którym mieszkasz?

„Miasto lub wieś” - praca plastyczna do wyboru miasto
lub wieś- przyklejanie domków z  kolorowych figur 
geometrycznych itp.
„Gimnastyka” - do piosenki „Jestem Polakiem” 
https://youtu.be/plug6OIrxRM
„Przeliczanie domów” - kolorowanie najmniejszego, 
karta pracy nr 14

Karta pracy nr 14

Wtorek
28 kwietnia 

Jestem Polakiem „Pogadanka na temat hymnu”- jest to pieśń, którą 
znają wszyscy Polacy, jest to muzyczny znak, symbol 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


naszej Polski. Ta pieśń kraju nazywana jest hymnem. 
Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego, kiedy 
grana jest ta pieśń wszyscy stoją prosto, nie ruszają się,
nie rozmawiają, słuchają bardzo uważnie, śpiewają. 
Dziecko z rodzicem stają na baczność i słuchają 
pierwszej zwrotki hymnu.
„Parada wojskowa” - marsz przy muzyce z operetki J. 
Straussa.  https://youtu.be/eab_eFtTKFs 
Nauka rymowanki: MIESZKAM W POLSCE, JESTEM 
POLAKIEM, JESTEM DOBRYM PRZEDSZKOLAKIEM.

Środa
29 kwietnia

Symbole narodowe 
Polski

„Jestem Polakiem” Mateusz Mojsak – słuchanie 
fragmentu wiersza i odpowiadanie na zadawane 
pytania – załącznik nr 1

• jak nazywa się nasza miejscowość w której 
mieszkamy?

• Jak nazywa się kraj w którym żyjemy?
• Co jest znakiem, symbolem Polski?
• Jak wygląda flaga Polski, gdzie ją widzieliście?

„Mieszkam w Polsce” - utrwalanie rymowanki 
(MIESZKAM W POLSCE, JESTEM POLAKIEM, JESTEM 
DOBRYM PRZEDSZKOLAKIEM) wypowiadanie 
rymowanki z różną intonacją głosu. 
„Polak mały” - film o polskich symbolach narodowych 
dla najmłodszych https://youtu.be/FJ83BRqFPBA   

Załącznik nr 1

Czwartek
30 kwietnia

Polska w Europie „Oglądanie albumów przedstawiających Polskę, 
zabytki i krajobrazy”.
„Strumyk” - wykonanie masażyku na plecach dziecka, 
potem zmiana ;) wg tekstu Joanny Myślińskiej i Iwony 
Mojsak – załącznik nr 2
„Biało – czerwona” - praca plastyczna, wykonanie flagi 
Polski różnymi technikami.
„Mój dom” - karta pracy nr 15

Załącznik nr 2
Karta pracy nr 15

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA
https://youtu.be/eab_eFtTKFs


Załącznik nr 1

„Jestem Polakiem”

Jestem Polakiem i się tym szczycę, 

że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę.

Lubię swą flagę biało – czerwoną

i orła w godle z piękną koroną...

Załącznik nr 2

Tu jest las, tam strumyk płynie,                             - szybkie uderzanie palcami jednej reki po plecach, drugą rysujemy zygzak,

coś zalewa, coś ominie.                                           -całą dłonią masujemy jedno miejsce, potem rysujemy zakole.

W strumyku rybki pływają,                                     - palcami rozłożonej dłoni rysujemy fale,

i tak pyszczki otwierają.                                           - skubiemy dziecko po plecach dwoma palcami jednej potem drugiej ręki.


