
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 29.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region 

Temat dnia: Piękna nasza Polska cała. 

 

 

1. Zacznijmy od przypomnienia piosenki „Piosenka małego patrioty” 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  

 

Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  

Hymn ojczysty pamiętam.  

 

Bo moje miasto, bo moja wioska  

To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

 

2. Zapoznanie z mapą fizyczną Polski, zwrócenie uwagi na znaczenie 

kolorystyki. Wskazanie dziecku, gdzie znajdują się w Polsce góry Tatry, 

Morze Bałtyckie i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Następnie dziecko 

wskazuje te miejsca na mapie. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


 
 

 

3. Słuchanie wiersza „Cała Polska” 

  Co za hałas na dębie!  

Pokłóciły się gołębie. 

Może poszło o okruszki 

I ze złości tupią nóżki. 

Sroka kłótnię wywołała, 

Bo pytanie to zadała: "Hej gołębie, czy wy wiecie,  

Gdzie najpiękniej jest na świecie"” 

Gołąb pierwszy:-Wiedzą o tym nawet pawie, 

Że najpiękniej jest w Warszawie. 



Stare Miasto kolorowe Kamieniczki zabytkowe. 

Gołąb drugi:-A ja kocham Kraków stary,  

Miłość moja nie zna miary.  

Na Wawelu, gdzieś przed rokiem, 

To spotkałem się ze smokiem. 

Gołąb trzeci:-A ja dziobem piszę w korze: 

Najpiękniejsze polskie morze! 

Gołąb czwarty:-A ja twierdzę, że na pewno, 

W górach poznasz piękna sedno. 

Gołąb piąty:-Na wsi kocham stare drzewa, 

Czerwień maków, łany chleba… 

Sroka uszy swe zatkała, 

Potem głośno zaskrzeczała:-PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!!! 

4. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza: 

- Jakie miejsca w Polsce podobały się ptakom? 

- Co podobało się gołębiowi w Warszawie? 

- Za co gołąb chwalił Kraków? 

- Które miejsce w Polsce za najpiękniejsze uznał trzeci gołąb? 

- A które miejsce w Polsce zachwyciło czwartego gołębia? 

- Co stwierdziła sroka? 

5. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat jego podróży i wspomnień 

związanych ze zwiedzaniem Polski. 

6. Ponowne wskazanie na mapie Morza Bałtyckiego. Dziecko próbuje 

wymienić jak najwięcej elementów krajobrazu nadmorskiego. Co można robić 

nad morzem? Jakie zwierzęta można tam spotkać? Dziecko próbuje pokazać 

jak pływa, jak kopie w piasku, zbiera muszelki… 

 



7. Ilustracja:  

 

 

 

8. Ponowne wskazywanie na mapie Gór Tatr. Dziecko próbuje wymienić jak 

najwięcej elementów krajobrazu górskiego. Co można robić w górach? 

Dziecko naśladuje wspinaczkę górską, marsz górskim szlakiem, obserwowanie 

krajobrazu. 



9. Ilustracja: 

 

 

10. Ponowne wskazanie na mapie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

Zastanówcie się wspólnie jak wyglądają tamtejsze elementy krajobrazu, jakie 

zwierzęta można tam spotkać? Co można robić będąc nad jeziorem? Dziecko 

naśladuje pływanie łódką lub kajakiem, naśladuje jazdę na rowerze, spacer… 

11. Ilustracja:  



 

12. Karty pracy cz.4, s. 26-27. Określanie, co przedstawiają zdjęcia. 

Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejanie ich obok 

odpowiednich zdjęć. Rysowanie szlaczków po śladach. 

13. Dla chętnych praca plastyczna : namaluj farbami krajobraz morski lub 

krajobraz górski 😊 

14. Wspaniałego dnia Tygryski! 

 


