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Czwartek 14.05.2020 

Dzień 4 Poznajemy sąsiadów Polski 

 

 Zabawa słuchowo-ruchowa „ Podróż dookoła Polski”. 

Gwizdek (jeżeli nie posiadacie gwizdka, przedmiot wydający dźwięk) 

Dziecko naśladuje jazdę pociągiem. Jadąc w podróż, śpiewa znaną piosenkę o 
pociągu. Na sygnał gwizdka pociąg zatrzymuje się na stacji. Rodzic  wymienia nazwę 
dowolnej miejscowości (wybiera miejscowości z różnych stron Polski). Na stacjach 
do pociągu są ładowane skrzynie z towarami, których nazwy zaczynają się na 
wskazaną przez Rodzica głoskę, np. k . Dzieci wymienia nazwy towarów 
rozpoczynających się tą głoską, np. kapusta, kalafiory, kapelusze. Po załadowaniu 
towarów pociąg rusza w dalszą trasę. 

 

Poznajemy herby polskich miast – ćwiczenia w sferze percepcyjnej 

Czy pamiętacie herb Brzezinki? 

Podczas tamtych zajęć dowiedzieliśmy się, że herb to znak danej 
miejscowości. Pooglądajcie teraz herby różnych miast, wybierzcie waszym 
zdaniem najciekawszy. 

 

Ciekawostka…….. 

Herby przedstawiają charakterystyczne cechy danej miejscowości.  

Mogą to być elementy architektury, np.: wieże, kościoły, zamki oraz inne budynki. 
Przykładem takiego miasta jest np. Malbork lub Toruń. Mogą to być również postacie 
świętych, najczęściej patronów starych miejscowych kościołów, lub ich atrybuty, np. 
święty Piotr z kluczami do bram raju i czyśćca jest przedstawiony na herbie 
Ciechanowa.  

Herby mogą również informować o tym, kto założył dane miasto i kto był jego 
właścicielem. Herby mogą również nawiązywać swym znaczeniem do nazw miast, 
np. w herbie miasta Łodzi znajduje się łódź. Mogą się na nich również znajdować 
inne charakterystyczne dla danej miejscowości elementy, np.: krajobraz, środowisko 
przyrodnicze, elementy związane z legendą o powstaniu miasta. 

 



 

A teraz zagadka 

Rodzic mówi  zagadkę I. Fabiszewskiej. 

 

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie. 

Czasem też się w domach swoich odwiedzacie. (sąsiad) 

 

Rodzic  pyta:  

-Kogo nazywamy sąsiadem? 

- Kto z was zna swoich sąsiadów?  

A teraz popatrzcie na mapę Polski. 

Czy wiecie co to jest? Czy Polska ma sąsiadów? Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? 
(Poza granicami naszego kraju).  

Granica to linia oddzielająca terytorium jednego państwa od drugiego. 

 

 

 



 Proponujemy wam teraz poznanie sąsiadów Polski. 

 

 

 

 

Poproście mamusię lub tatusia o przeczytanie nazw naszych sąsiadów. 
Pokazujcie na mapie. 

 

Teraz zapraszamy w podróż do wybranych krajów-sąsiadów Polski. 

Najpierw odwiedzimy Czechy. 

To flaga Czech. Czy widzicie jakieś podobieństwo do flagi naszego państwa? 

 



Stolicą Czech jest Praga. 

 

 ulubiony przysmak Czechów to knedliki. 

 

 

Posłuchajcie czeskiej polki 

https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w 

 

 

 

 

 



Inny sąsiad Polski to Słowacja 

To flaga Słowacji 

 

Stolicą Słowacji jest Bratysława 

 

Ulubione danie Słowaków 

Narodowym słowackim daniem są halušky czyli małe ziemniaczane kluseczki, 
podawane najczęściej w sosie śmietanowo-bryndzowym i skwarkami (bryndzové 
halušky). 

 

 



 

Inny sąsiad Polski to Niemcy 

To flaga Niemiec 

 

Stolicą Niemiec jest Berlin 

 

Narodowe danie Niemców to biała kiełbasa, klopsy po królewiecku, kraby z Morza 
Północnego, kawa z rumem i bitą śmietaną, gruszki, fasola i słonina 

 



 

Zapoznanie z Unią Europejską. 

Chociaż każde z państw, które odwiedziliśmy, ma swój język, swoje tradycje i swą 
kulturę, to wszystkie mają również coś wspólnego. Leżą w Europie i są członkami 
jednej wielkiej rodziny, którą jest Unia Europejska. Polska również jest jej członkiem. 

 

Czy wiesz jaki kształt mają flagi różnych państw? To kształt prostokąta. Przypomnij 
sobie nazwy innych figur geometrycznych. A teraz policz, ile jest na obrazku kół, 
kwadratów, trójkątów i prostokątów. 

 

 



 

Zabawa ruchowa „Motylek na łące” 

Wyobraź sobie, że jesteś motylkiem, zamknij na chwilkę oczy. Jesteś na łące pełnej 
kwiatów. Otwórz oczy i poruszaj się jak motylek, wyobraź sobie, że przefruwasz z 
kwiatka na kwiatek. Wybieraj odpowiednie miejsca w pokoju  do tej  zabawy. Twoimi 
kwiatkami mogą być rozłożone gazety. 

 

Zabawa słownikowa „Zamek- zamek” rozmowa na temat znaczenia słowa 
zamek i jego wieloznaczności. 

Czy wiesz, co oznacza słowo „zamek”? 

To budowla, ale także przedmiot służący do zamykania lub zapinania. 

Popatrzcie na zdjęcia 

 

Zamek Królewski w Warszawie 

 

 

Zamek Królewski w Krakowie Wawel 

 

Zamek błyskawiczny do zapinania 

 



Zamek do drzwi 

 

Słowo zamek ma wiele znaczeń: zamek w szkatułce, zamek z drzwiach, zamek przy 
kurtce. Pyta dzieci, czy znają jeszcze inne słowa, które mają wiele znaczeń (np.: 
pilot, zebra). 

 

Karta 7 

Narysuj lub wykonaj wycinankę „Zamek”. 

Pamiętaj, że zamek to dosyć duża budowla, może mieć kilka wież o różnych 
kształtach. 

Do wycinanki możesz użyć stare gazety, kolorowe kartki, bibułę. 

 

Karta 8 

Dokończ zdanie patrząc na zdjęcia 

 

Holandia słynie z…………………………. 

 

 

 

 



Grecja słynie z……………………………….. 

 

 

Polska słynie z……………………………………………………. 

Narysuj na kartce z czego słynie nasze państwo 

 

 

 

 

 

 

 

Wesołej zabawy życzą Pani Edytka i Pani Małgosia 

 


