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Dzień 4  Mieszkamy w Europie 13.05 2020r. 

Przebieg dnia I 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 34–35. Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw 

państw europejskich – sąsiadów Polski. (Szarym kolorem zaznaczone zostały 

kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. Określanie, w którą stronę 

są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie samodzielnie lub z pomocą 

N. państw UE, do których one należą. Kolorowanie rysunków flag według 

wzoru. Oglądanie obrazków innych flag.  

• Oglądanie globusa; wyjaśnienie czym jest i do czego służy; odczytywanie 

wspólnie z N. nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują. Globus. 

• Zabawa z globusem Wędrówka po świecie. Globus. Wprawianie globusa w 

ruch, zatrzymywanie go palcem przez chętne dzieci, odczytywanie 

(samodzielnie lub z pomocą N.), w jakie miejsce dziecko dotarło.  

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34 (przewodnik, cz. 5, s. 32).  

II Zajęcia 1. Rozmowa o Europie oraz krajach należących do UE. 

• Rozwiązywanie krzyżówki, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Na jakim 

kontynencie znajduje się Polska? Dla każdego dziecka obrazki i pasujące do 

nich napisy z liczbami (1. ser; 2. ule; 3. pory; 4. oko; 5. pasek; 6. zamek), 

diagram krzyżówki, litery. Dzieci podają nazwy przedmiotów przedstawionych 

na obrazkach, odszukują pasujące do nich napisy, które umieszczają w 

diagramie krzyżówki zgodnie z kolejnością przyporządkowanych do nich liczb 

(mogą układać je również z liter). Odczytują rozwiązanie Europa. 

 • Oglądanie mapy Europy. Zwrócenie uwagi na jej wielkość i kształt. Mapa 

Europy.  

• Samodzielne lub z pomocą N. odczytywanie nazw państw europejskich. 

 • 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.  

• Układanie z rozsypanki nazw wybranych państw europejskich oraz nazwy 

kontynentu Europa .Kartoniki z literami oraz z nazwami państw UE. 

Wyjaśnienie skrótu UE; zapoznanie z nazwami państw należących do Unii 



Europejskiej. Omówienie flagi UE (symbol wszystkich państw należących do 

Unii Europejskiej, ma 12 gwiazdek, bo na początku należało do niej 12 państw). 

• Zabawa ruchowa Podróżujemy po Europie. Tamburyn, grzechotka, kołatka. N. 

dzieli dzieci na trzy grupy, każda z nich będzie zwiedzać Europę innym 

środkiem lokomocji. Dźwięki tamburynu są sygnałem dla samochodów. Osoby 

z tej grupy biegają po sali, naśladując rękami kręcenie kierownicą i wydając 

odgłosy samochodów (brum, brum, brum). Dźwięki grzechotki to sygnał do 

poruszania się pociągu. Dzieci z tej grupy ustawiają się w pociąg za 

wyznaczonym dzieckiem i przemieszczają się po sali, naśladując odgłosy 

poruszającego się pociągu (puf, puf, puf). Dźwięk kołatki jest sygnałem dla 

samolotów. Osoby z trzeciej grupy z rozłożonymi w bok ramionami naśladują 

lot samolotem, wydając odpowiednie odgłosy (wrrrr, wrrrr, wrrrr). Przy 

powtórzeniu zabawy dzieci poruszają się, naśladując inny przydzielony ich 

grupie środek lokomocji. 

Zajęcia 2. Wykonanie pizzy.  

• Zabawa Powitanie po włosku. Dzieci siedzą w kole. N. wita wszystkich w 

języku włoskim, mówiąc: Buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry. 

Wyjaśnia, co to znaczy i w jakim języku tak brzmi powitanie. Następnie dzieci 

witają swoich sąsiadów, podając im prawą dłoń i mówiąc: Buongiorno.  

• Rozmowa na temat Włoch. N. pokazuje Włochy na mapie Europy. Opowiada 

kilka ciekawostek o tym państwie. Włochy to państwo położone na Półwyspie 

Apenińskim. Swoim kształtem przypomina buta. Stolicą Włoch jest Rzym na 

terenie, którego znajduje się państwo kościelne – Watykan, w którym mieszka 

papież. Tradycyjne włoskie potrawy to spaghetti i pizza. Tradycyjny włoski 

taniec to tarantella neapolitańska. Na należącej do Włoch wyspie Sycylii 

znajduje się wulkan Etna.  

• Oglądanie folderów, ulotek, katalogów, albumów o Włoszech. 

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Włoch, umieszczenie jej w wazonie obok 

flag Polski i UE. Flaga Włoch.  

• Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego. N. uczy dzieci 

kilku podstawowych zwrotów w języku włoskim: buongiorno (czyt. bondżorno) 

– dzień dobry, arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia, mi chiamo (czyt. 

mi kjamo) – nazywam się, si (czyt. sij) – tak, grazie (czyt. gracje) – dziękuję. 

 • Opowieść ruchowa Podróżujemy po Włoszech. Nagranie muzyki 

relaksacyjnej, odtwarzacz CD. Dzieci naśladują ruchem, gestem, mimiką treść 

opowiadania. Podróż rozpoczynamy samochodem. (Dzieci poruszają się po sali, 

naśladując odgłos auta: brum, brum, brr, brr). A teraz czas na odpoczynek. 



Kładziemy się na miękkiej, zielonej trawie, słuchamy odgłosów ptaków, szumu 

lasu. (Dzieci słuchają nagrania relaksacyjnej muzyki). W dalszą podróż 

wyruszamy rowerem. (Dzieci leżą na plecach, naśladują jazdę na rowerze). A 

teraz czas na piknik. Zjemy pyszne spaghetti. (Dzieci naśladują wsysanie 

makaronu (ćwiczenia mięśni warg), gryzienie (ruchy okrężne żuchwy), 

oblizywanie ust po smacznym posiłku (ćwiczenia języka)). Pod koniec naszej 

podróży odpoczniemy na plaży nad ciepłym Morzem Śródziemnym. (Leżą na 

plecach, naśladują opalanie się, pływanie). 

 • Oglądanie przygotowanych produktów. Ser żółty starty na wiórki, szynka, sos 

pomidorowy, upieczone przez kucharki spody do pizzy, cukinia, zielona 

pietruszka, pokrojone pomidory. Dzieci oglądają przygotowane produkty. 

Nazywają je. Dzielą nazwy na sylaby, jeżeli potrafią, dzielą nazwy wybranych 

produktów na głoski. 

 • Wykonanie pizzy. Dla każdego dziecka: składniki na pizzę, gotowy spód. 

Każde dziecko dostaje na talerzu upieczony spód do pizzy. Smaruje go 

przygotowanym sosem pomidorowym, kładzie wybrane przez siebie dodatki. N. 

zaznacza pizze patyczkami (lub w inny sposób) i odnosi do kuchni. Degustacja 

pizzy odbędzie się na podwieczorek. Porządkowanie miejsca pracy. Zabawy na 

świeżym powietrzu  

• Zabawa bieżna Kto szybciej dookoła? Dzieci stoją w kole. Jedna osoba jest na 

zewnątrz koła. Dotyka ona wybrane dziecko i ucieka przed nim. Które z nich 

dobiegnie do pustego miejsca w kole, to tam zostaje. Osoba, która pozostała 

dotyka inne dziecko i zabawa toczy się dalej. 

• Zabawa ruchowa Skakany berek. Zadaniem dzieci jest podskakiwać obunóż 

podczas zabawy. Jedno dziecko zostaje – brekiem, które stara się dotknąć jedno 

z uciekających przed nim dzieci. Dotknięte dziecko zostaje berkiem. • Zabawy 

swobodne na urządzeniach w ogrodzie przedszkolnym. 

 III • Oglądanie obrazka Syriusza – maskotki UE; wyjaśnienie pochodzenia 

nazwy, kolorowanie sylwety Syriusza w polskich barwach narodowych. Imię 

Syriusz pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Niebieska, uśmiechnięta 

stonoga, w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego 

elementy narodowe.  

• Słuchanie hymnu UE – Ody do radości Ludwiga van Beethovena. Nagranie 

hymnu UE odtwarzacz CD. 

 • Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi w różnym tempie oraz z różnym 

natężeniem głosu – Powitanie. Kosz z wyciętymi kwiatkami z folii 

samoprzylepnej. Chętne dzieci otrzymują kosz z wyciętymi kwiatkami z folii 



samoprzylepnej. Wymyślają z N. miłe zwroty grzecznościowe, np.: baw się 

dobrze, bądź wesoły. Wspólnie z N. witają kolejne osoby, wypowiadając 

zwroty: głośno, cicho, w szybkim tempie, w wolnym tempie, mogą je zaśpiewać 

na dowolnej, wymyślonej przez siebie melodii. Każde dziecko wybiera kwiatek. 

• Opowieść ruchowa przy muzyce. Duże kartonowe sylwety (mogą to być 

prostokąty wycięte z brystolu, na których umocowane zostały duże zdjęcia): 

Syreny, Starego Miasta, Pomnika Fryderyka Chopina, lustra, flagi, nagranie 

akompaniamentu, dowolne nagranie utworu Fryderyka Chopina, tamburyn, 

bębenek, odtwarzacz CD. N. wykonał duże kartonowe sylwety (mogą to być 

prostokąty wycięte z brystolu, na których umocował duże zdjęcia): Syreny, 

Starego Miasta, Pomnika Fryderyka Chopina, lustra, flagi. Podczas zwiedzania 

informuje dzieci, na co należy zwrócić szczególną uwagę, unosząc w 

odpowiednich momentach wybrany przez siebie szablon. W rytmie nagrania 

akompaniamentu dzieci swobodnie maszerują w dowolnych kierunkach. 

Podczas przerwy w muzyce N. zwraca się do dzieci unosząc odpowiedni 

szablon: − Przed nami pomnik Fryderyka Chopina posłuchamy jednego z jego 

utworów. Dzieci siadają w kole. Słuchają fragmentu nagrania utworu Fryderyka 

Chopina. Delikatnie na plecach kolegi naśladują grę na pianinie. Ponownie 

maszerują. Podczas przerwy w muzyce N. zwraca się do dzieci unosząc 

odpowiedni szablon: − Popatrzcie, oto Kolumna Zygmunta. Dzieci zatrzymują 

się, swobodnie opuszczają głowy, następnie powoli je unoszą, spoglądają coraz 

wyżej, wyżej – podziwiają postać króla stojącego na kolumnie. Ponownie 

maszerują. Przerwa w muzyce. N. zwraca się do dzieci unosząc odpowiedni 

szablon: − Teraz widzimy Stare Miasto – zwiedzamy zamek. Zatrzymujemy się 

i podziwiamy wiszące na ścianach obrazy. Przenosimy się w dawne czasy, 

pokażemy jak wyglądał „dworski ukłon”. Dzieci, w rytmie tamburynu, z rękami 

splecionymi z tyłu, powoli spacerują w dowolnych kierunkach sali. Uderzenie w 

tamburyn oznacza dobranie się w pary i wykonanie do siebie głębokich 

ukłonów. Ponownie maszerują. Przerwa w muzyce. N. zwraca się do dzieci 

unosząc odpowiedni szablon: 

− Wszędzie widać zamkowe lustra. Przeglądamy się w nich. Dzieci dobierają się 

parami. Jedno wymyśla dowolną figurę, drugie stara się ją powtórzyć. Następnie 

pozostają przez chwilę w bezruchu. Ponownie maszerują. Przerwa w muzyce. N. 

zwraca się do dzieci unosząc odpowiedni szablon: − Jesteśmy nad Wisłą. 

Spacerujemy. Dzieci maszerują w rytmie bębenka, w dowolnych kierunkach 

sali. Na hasło: Uwaga woda – naśladują „puszczanie kaczek”, wykonują 

zamaszyste ruchy raz lewą, raz prawą ręką. Ponownie maszerują. Przerwa w 

muzyce. N. zwraca się do dzieci unosząc flagę Polski.  



• Wysłuchanie hymnu narodowego przez dzieci. Nagranie hymnu narodowego, 

odtwarzacz CD. Wyjaśnienie dzieciom, dlaczego należy zachować powagę 

podczas słuchania hymnu. Przypomnienie tytułu hymnu: Mazurek 

Dąbrowskiego. Jeżeli dzieci nie wiedzą, podać tytuł hymnu. Zachęcanie dzieci 

do wypowiedzi na temat: W jakich sytuacjach możemy usłyszeć hymn 

narodowy? Pojęcie hymnu powinno być już znane przez dzieci. 

 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

 • Ilustrowanie odczytanych wyrazów. Dla każdego dziecka: wyrazy z 

poznanymi literami, kartki, kredki. Dzieci losują wyrazy, naklejają je na 

kartkach i rysują nad nimi odpowiednie przedmioty (rośliny, zwierzęta), których 

nazwy odczytały. 


