
Tydzień 11.05.- 15.05. 2020. 

Temat: Moja Ojczyzna 

Poniedziałek: 11.05.2020 

1. Słuchanie wiersz J. Białobrzeskiej „ Moja mała ojczyzna” 

Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 

Jakie ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło. 

Na podwórku trzy kałuże, 

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi - 

duży dywan na nim wisi. 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna! 

 Jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz? 

 Gdzie mieszkasz: na wsi czy w mieście? 

2. Zabawy ruchowe z Pipi Pończoszanką  

Inne działania: Budowanie swojego domu z klocków.  

 

Wtorek: 12.05. 2020. 

1. „ Mój dom ”- wykonanie pracy plastycznej kredkami lub farbami. 

2. Zabawa muzyczna z pokazywaniem do piosenki „ Polska to jest…”  

Inne działania: Ćwiczenie relaksacyjne w formie masażu „ Idzie Pani…” 

Idzie pani: stuk, stuk, stuk – palce wskazujące obu rąk wędrują po plecach  

Dziadek z laską: puk, puk, puk – zgięty palec wskazujący 

Skacze dziecko: hop, hop, hop – obie dłonie  

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu – dmuchamy w szyję  

Kropi deszczyk: puk, puk, puk – opuszki palców  

Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup – dłonie ułożone w miseczki  

A grad w szyby: łup, łup, łup – pięści delikatnie uderzają w plecy 

Świeci słonko – kreślimy dłonią koło 

Wieje wietrzyk – dmuchamy na szyję 

Czujesz dreszczyk? 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=loOPogN3yLU


Środa: 13.05.2020.  

1. Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”. 

 Za siedmioma falami, za siedmioma wirami, w głębi Wisły, w najgłębszej wodzie, w zamku z czarnych korzeni, 

wśród grążeli,  żył przed laty okrutny Czarodziej. Brodę miał z wodorostów, zbroję z rybich łusek, z pancerzy 

raków-skorupiaków, żelazną tarczę i miecz z żelaznym ostrzem. A oczy - zimne jak lód i serce twarde jak 

nienawiść. 

 Nienawidził wszystkiego, co dobre i piękne, małe, słabe i bezbronne. A najbardziej nienawidził ptaków, które 

śpiewały. 

 Kiedy wynurzał się z wody i uderzał mieczem o tarczę - niebo stawało w płomieniach, a on śmiał się głosem 

podobnym do grzmotu:  

- Błyskawice, do ataku!  

Podpalajcie gniazda ptaków!  

Dąb za dębem, liść za listkiem  

niech się w popiół zmienią wszystkie!  

Niech się spalą wszystkie drzewa,  

niech tu żaden ptak nie śpiewa!  

 

I tak się zdarzyło, że pewnego dnia, kiedy niebo nad brzegiem Wisły rozgorzało błyskawicami Czarownika, z 

lasu wybiegła dziewczyna. Sawa miała na imię. W otwartych dłoniach niosła gniazdo pełne piskląt i wołała z 

płaczem:  

 -Panie! Nie zabijaj ptaków! Zlituj się! Pozwól im śpiewać!  

 - A wiesz, co ja z tobą zrobię? - przyjrzał się dziewczynie Czarownik. 

- Twoje włosy zmienię w liście,  

twoje nogi w dwa korzenie,  

ani słowa już nie powiesz, 

kiedy w wierzbę cię zamienię!  

 

- Tylko ptaki ocal! - błagała Sawa.  

 A może wolisz, żebym cię w łabędzia zmienił? .. Nie, za ładna jesteś. Masz włosy złote jak błyskawice, oczy 

zielone jak woda. Zatrzymam cię przy sobie. Będziesz Syreną. Twoje nogi zamienię w rybi ogon, twoje ciało 

pokryje się łuską ...  

 - Ratunku! - krzyknęła Sawa, ale już było za późno. Czar został rzucony. Zły czarownik przemienił dziewczynę 

w Syrenę i wciągnął do podwodnego królestwa .  

 



 

... A od tego miejsca daleko, za górami, pagórkami, nad rzeką, w puszczy nad brzegiem Wisły żył myśliwy, 

który miał trzech synów. Kiedy synowie dorośli, przyszła pora, żeby każdy z nich zaczął samodzielne życie. 

Ojciec zaprowadził ich na leśną polanę i powiedział:  

- Mam tutaj łuk i strzały. Niech każdy wybierze jedną.  

Strzelił najstarszy syn. Strzała wylądowała w legowisku niedźwiedzia.  

- Będziesz myśliwym - powiedział ojciec.  

Naciągnął cięciwę drugi. Strzała trafiła w pień drzewa.  

 - Ty będziesz bartnikiem - zdecydował ojciec.  

Podszedł trzeci. Najmłodszy. Na imię miał Wars. Strzała śmignęła w wodę.  

- Będę rybakiem! - ucieszył się Wars.  

Z dębowego pnia zbudował mocną łódź, przez siedem dni ciosał wiosło, przez siedem nocy wiązał sieć. A potem 

pożegnał ojca i wypłynął na wiślany nurt. Woda sama go niosła. Cicho, spokojnie, sennie. Aż zaniosła pod 

wiklinową wyspę. A tam - w zielonych wiklinach - łozinach coś się kłębiło, szamotało, szumiało wiatrem i 

połyskiwało srebrem.  

 - Hop! Hop! Jest tam kto? - zawołał Wars.  

- Wiii ... wiii ... widzisz mnie? - odpowiedział ptasi głos. I poskarżył się żałośnie:  

- Wiklinowa witka, wiklinowy liść,  

uwikłałem się w wiklinach,  

nie mogę stąd wyjść!  

Rozgarnął Wars wiklinowe gałęzie. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić skrzydeł, wyplątał ptaka z uwięzi. I cały czas 

dziwił się:  

- Głos niby ptasi, ale skrzydła? Wielkie, czyste, przezroczyste ... Jak żyję, nie widziałem takich skrzydeł ... A 

może to nie ptak? W myślach sobie tak mówił, sam do siebie. A wielki ptak-nie-ptak chyba usłyszał te myśli, bo 

w odpowiedzi zaśpiewał:  

- Jestem Ptakiem - Wiatrem,  

królem wszystkich ptaków. 

Pomogłeś mi w biedzie,  

dziękuję, rybaku.  

 Skrzydła mam szerokie  

http://3.bp.blogspot.com/-w2uTb0P9lS4/VgMolDZTxOI/AAAAAAAADBM/Kwa5X8-qIEg/s1600/Wars+i+Sawa+obrazek.jpg


 od ziemi do nieba,  

 wezmę cię pod skrzydła,  

 gdy przyjdzie potrzeba!  

Odleciał Ptak-Wiatr. Na chwilę rozkołysał skrzydłami ziemię i powietrze, wodę i liście drzew. A potem zaległa 

cisza. Na niebie pojawił się księżyc, w krzakach rozśpiewały się słowiki. Nadeszła ciepła, majowa noc.  

 Zostanę tu - postanowił Wars.  

Podpłynął do brzegu, przycumował łódź.    I nagle - z głębi rzeki wypłynęła Syrena. Włosy miała długie, złote, 

rozpuszczone do pasa, ogon jak ryba, a głos taki, że zamilkły, zasłuchały się słowiki. Patrzyła na Warsa i 

śpiewała tak, że każde słowo trafiało mu prosto w serce:  

- Ej, rybaku, popatrz na mnie,  

  zaczarował mnie Czarodziej. 

   kiedyś byłam piękną panną,  

   teraz jestem rybą w wodzie.  

   Kto się czarów nie przelęknie,  

   kto nie wierzy w żadne gusła,  

  ten mnie złowi w swoje sieci 

i opadnie rybia łuska ...  

Zmąciła się spokojna woda. Zniknęła Syrena. Skoczył Wars do łodzi, chwycił sieć - patrzy, a na środku rzeki 

stoi zły Czarownik. Dźwignął się z dna - wielki, groźny. Tarczę z wody otrząsnął, mieczem księżyc z nieba 

przegonił. Pogroził Warsowi i ostrzega:  

- Żeby spotkać się z dziewczyną, 

musisz siedem fal przepłynąć. 

Gdy przeskoczysz siódmą falę, 

 siedem wirów będzie dalej. 

Gdy przez wiry się przeprawisz, 

błyśnie siedem złych błyskawic! ...  

 

Spiętrzyła się woda, zakotłowała. Ruszyła na łódź. Fale pod niebo wysokie, wiry głębokie do dna . - Zginiesz, 

rybaku krzyczy z wody zły Czarodziej.  

 - Uważaj, Warsie! - woła spod nieba Ptak-Wiatr.  

Jest! Przyleciał na pomoc.  

 Uderzył Czarownik w tarczę. Skoczyły błyskawice spod miecza. Siedem błyskawic ruszyło do ataku ... Ale 

Ptak-Wiatr przeniósł łódź Warsa przez siedem wirów, odgonił siedem fal i przepędził siedem błyskawic. 

Zakołował skrzydłami, wyrwał Czarodziejowi miecz, wytrącił tarczę. Sawa je podniosła. A Wars już zarzuca na 

nią sieć, już wyciąga z wody. Skończyły się czary. Opadła rybia łuska. Syrena zmieniła się w dziewczynę.  



 - Wars - uczy się imienia rybaka dziewczyna.  

 - Sawa - powtarza imię dziewczyny Wars.  

A Ptak-Wiatr woła do nich spod nieba:  

 Za siódmą górę i za siedemdziesiątą rzekę przegonię złego Czarownika! Żeby już nigdy nie wrócił! A wy 

zostańcie tutaj i bądźcie szczęśliwi! Kochajcie się!  

 - Kochajcie ... - powtórzyły wiślane fale. I liście drzew, i ptaki, i słońce wstające nad Wisłą.   

I tutaj - kończy się legenda -  

był sobie chłopak i dziewczyna, 

i tu, od imion zakochanych,  

historia miasta się zaczyna.  

Na brzegu Wisły zamieszkali, 

dom zbudowali - Wars i Sawa,  

i z dwojga imion się zrodziło  

najmilsze z wszystkich miast - Warszawa.  

2. Zabawy ruchowe z Pipi Pończoszanką . 

Inne działania: Spacer po Warszawie – poznanie ciekawych miejsc Stolicy. 

 

Czwartek: 14.05.2020. 

1. Zabawa matematyczna „ Dorysuj, tyle samo”” 

 

Zadanie dla dziecka: Policz kropki, na skrzydełku obok narysuj tyle samo. 

2.Zabawa taneczna przy polskiej melodii ludowej -Poleczka  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=hzB8YX2Qphs
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM


Inne działania: Ćwiczenie grafomotoryczne. 

Dokończ rysunek. Rysuj linie pionowe. 

 

 

Piątek: 15.05.2020.  

1. Wyklejanie konturu Syrenki warszawskiej różnymi materiałami. 

Propozycja:   

 Włosy : wełna, krepa, bibuła, kolorowe paski papieru. 

 Miecz i tarcza: folia aluminiowa. 

 Ogon : dowolny materiał ( papier, farba, kredki, plastelina) 

 



2. Zabawy ruchowe z Pipi Pończoszanką  

 

Inne działania: Zabawa oddechowa.  

Do zabawy potrzebne będzie wiatraczek lub kawałek bibuły, wstążeczki. Rodzicu,  poproś 

dziecko, aby wprawiło przedmiot dmuchając na niego: 

 dłuuuuugo, 

 krótko, 

 dłuuuuugo, 

 krótko. 

A potem: 

 krótko, krótko, 

 dłuuuuugo, 

 krótko, krotko, 

 dłuuuugo. 

I jeszcze: 

 krótko, krótko, dłuuuugo, 

 krótko, krótko, dłuuuugo. 

A na koniec zabawy: dziecko przestaje dmuchać kiedy rodzic – odliczając „od tyłu” – dojdzie 

do zera np. trzy, dwa, jeden, zero. 

Ważne. 

 Pomiędzy każdą sekwencją podmuchów potrzebna jest min. 15-minutowa przerwa. 

 Pokazywanie tego co mówi rodzic „na migi”, jest bardziej atrakcyjne dla dziecka np. 

dłuuuugo – rozciągasz ramiona, krótko – składasz je niemal do klaśnięcia dłońmi. 

 

 Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna: 

 

Rozwijanie motoryki małej. 

 

1. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców: naklejanie małych elementów, 

obrysowywanie przedmiotów w kształcie figur geometrycznych ( talerzyki, podstawki 

itp.) 

2. Usprawnianie ruchu chwytnego palców: zbieranie koralików do pojemniczka, 

nawlekanie koralików na sznurek. 

3. Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśniowego: malowanie patyczkami do uszu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


Propozycje ciekawych stron www: 

 

 mojedziecikreatywnie.pl 

 zdalne lekcje.pl 

 mac.pl/edukacja-przedszkolna 

 https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

 panimonia.pl 

 edukacja.edux.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 http://wierszedladzieci.pl/ 

 http://www.kolorowankionline.com/ 

 http://domowyprzedszkolak.pl 
 http://www.buliba.pl/ 

 http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 
 pisupisu.pl-  w zakładce przedszkole 

 http://wierszedladzieci.pl/ 

 https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/ 

 https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html 

 https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html 

 

STYMULACJA  OGÓLNOROZWOJOWA 

Tydzień: 11--15.05.2020r 

 
Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o 
potrzebie kształcenia specjalnego, które można zrealizować w domu- 

MUCHOMORKI 
 

1.Umiejętności manualne: 
 

-Kolorowanie obrazka według polecenia. 

 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
http://wierszedladzieci.pl/
http://www.kolorowankionline.com/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://wierszedladzieci.pl/
https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa plastyczna: „Malowanie rurką” 

 

Potrzebne nam będą: rurka do napojów i farby plakatowe. Na kartkę nakładamy pędzlem 

kleksy rozcieńczonej farby, następnie dmuchając w rurkę przybliżoną do kleksa 

rozdmuchujemy farbę, można obracać kartkę w różnych kierunkach. 

 
2.Funkcje poznawcze: 
 

-Segregowanie figur ze względu na kształty. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trening umysłu „Dopasuj kolory” - pisupisu.pl 

 

3.Inne działania: 

 
-Zabawy paluszkowe na podstawie rymowanek 

Małe rączki 
Małe rączki sobie klaszczą, 

Czasem także się pogłaszczą 

I w kolanka zastukają 

No i dzieciom pomachają 

Rączki robią klap klap klap 

Rączki robią klap klap klap 

Nóżki robią tup, tup, tup 

Tutaj swoją głowę mam 



A na brzuszku bam bam bam  

„Idzie myszka” (ludowe): 

Idzie myszka do braciszka – „idziemy” dwoma palcami: wskazującym i wielkim 

po ramieniu dziecka w kierunku szyi. 

Tu wskoczyła – wsuwamy palce za kołnierz 

Tu się skryła 

Myszeczko, gdzieś była? 

Myszeczko, gdzieś była? 

- w sklepie 

- coś robiła? – głaskanie przy każdym wierszu, leciutkie klepanie przy ostatnim. 

- mleczko piła 

- a mnie nic nie zostawiłaś. 

 
 


