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listopad  

TYDZIEŃ 2.: węDrujEmY, węDrujEmY, nasZą polskę  
poZnajEmY 

 
projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Ścibak, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: lublIn – mojE mIasTo roDZInnE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy na powitanie. Nauczyciel recytuje rymowankę, podając 
kolejno dzieciom piłeczki z daru 1.

Powiedz mi … [imię] na pewno wiesz to, 
jak się nazywa twoje rodzinne miasto? (E. Ścibak)

albo 

Jeden, dwa, trzy, powiedz mi 
gdzie mieszkasz … [imię] Ty. (E. Ścibak)

2. Nauczyciel prezentuje dzieciom legendę o powstaniu Lublina (teatrzyk stolikowy).

Piękne było słońce, może majowe albo lipcowe. Okolice naszego grodu, który jeszcze nie miał 
nazwy, tonęły w zieleni. Czysta i bystra Bystrzyca wartko szemrała wśród wzgórz. 
– Hej, rybacy, co to za gród? – zapytał książę, który wraz ze swą drużyną zatrzymał konie nad 
rzeką. Zeskoczył z siodła, rzucił giermkowi lejce i podszedł do ludzi stojących przy łodziach. 
Tamci zamarli ze zdziwienia, bo niezbyt często możni panowie zatrzymywali swe konie nad 
Bystrzycą. 
– Nie wiemy panie – wydukał najodważniejszy. 
– A, to i wy też w podróży? – zainteresował się książę. 
– Nie, panie, mieszkamy w grodzie, ale on nie ma nazwy – wyjaśnili rybacy, podziwiając bogaty 
strój gości i bogate końskie uprzęże.
Na to książę postanowił, że owo miejsce nad Bystrzycą będzie się nazywało tak, jak ryba wyło-
wiona z rzeki. Kazał zarzucić sieci. Rycerze stali na brzegu i patrzyli. Gdy wyciągnięto niewód, 
były w nim dwie ryby – szczupak i lin. I rzekł książę, ucinając spór, który natychmiast wybuchł 
na brzegu: szczupak jest wilkiem rzecznym, nie chcę, aby mieszkańcy tej osady tacy byli, lin 
zaś to ryba łagodna, więc wybierając z dwojga… zaraz, zaraz szczupak lub lin… niech ten wasz 
gród lub-linem się zwie. I zadowolony książę wyjechał z Lublina.
(źródło: http://www.mdk2.lublin.pl/SymboleLublina/index.php?a=2&b=10)

3. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanej legendy. Dzieci opowiadają historię własnymi sło-
wami. 
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4. Nauczyciel prezentuje historyjkę obrazkową przedstawiającą legendę. Układa obrazki w złej 
kolejności i prosi dzieci, aby sprawdziły czy zostały dobrze ułożone. 

5. Na dywanie w grupach zabawowo-zadaniowych dzieci układają historyjkę obrazkową i zazna-
czają kolejność ilustracji klockami numerycznymi z daru 5P lub układając przy każdym z obraz-
ków odpowiednią ilość patyczków z daru 8.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: oD morZa aż po górY – poDróż po polscE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel rozwija na dywanie dużą mapę Polski. Rozpoczyna recytację wiersza Cz. Janczar-
skiego pt. „Wisła”, układając równocześnie na mapie niebieską wstążkę wzdłuż Wisły.

Wisła błękitna, szara Wisła
najmilsza rzeka i najbliższa.
Płynęła tutaj przed wiekami
i zawsze jest tu wiernie z nami.
Owija wstęgą Kraków sławny
i płynie, płynie do Warszawy.
W Gdańsku na Wisłę morze czeka
śpieszy tam Wisła – polska rzeka.

2. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania: O czym był wiersz?, Co to jest Wisła?, Przez jakie miasta 
przepływa?

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej „Najdłuższa rzeka”. 
Dzieci są kroplami wody swobodnie poruszającymi się po sali, na sygnał nauczyciela krople łączą 
się w rzekę, chwytając się za ręce (chłopcy osobno, dziewczynki osobno), po czym następuje 
mierzenie, która rzeka jest dłuższa. Na koniec zabawy dzieci tworzą jedną długą rzekę. 

4. Nauczyciel układa na podłodze różne rodzaje map Polski i pyta dzieci: Czym różnią się te 
mapy?, Co Waszym zdaniem pokazują?, Do czego potrzebne są mapy?

5. Na dywanie pozostaje jedna duża mapa. Nauczyciel rozdaje dzieciom sznurówki z daru 1.2. 
Dzieci układają sznurówki wzdłuż granicy Polski oraz wzdłuż Wisły, zaznaczają Lublin i Warszawę, 
góry oraz morze.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA:

11 lIsTopaDa 
 

ŚwIęTo oDZYskanIa nIEpoDlEgłoŚcI
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CZWARTEK: polska – nasZa ojcZYZna

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w zagadki. 

Czy wiesz jaki to znak: 
w czerwonym polu biały ptak?

Biel na niej jest i czerwień.  
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie.
(źródło: http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+symbolach+narodowych)

2. Nauczyciel prezentuje godło oraz flagę Polski, a następnie rozpoczyna rozmowę na temat sym-
boli narodowych. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania: Co to jest symbol?, Jakie są nasze symbole 
narodowe? Co jeszcze, oprócz godła i flagi, jest symbolem? Rozmowa na temat hymnu narodo-
wego oraz zasad zachowania podczas śpiewania hymnu. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, czym 
jest szacunek dla symboli narodowych. 

3. Nauczyciel odtwarza „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci przestrzegają zasad zachowania pod-
czas słuchania hymnu.

4. Nauczyciel zaprasza dzieci do nauki pierwszej zwrotki i refrenu hymnu. Wspólne powtarzanie 
tekstu.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: warsZawa – nasZa sTolIca

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: Co jest stolicą Polski? Dzieci sylabizują wyraz „Warszawa” 
(liczą ilość sylab, co słyszą na początku i końcu wyrazu).

2. Nauczyciel prezentuje zdjęcia przedstawiające Warszawę – współczesną i dawną. Dzieci po-
równują fotografie, omawiają różnice. Nauczyciel zachęca dzieci do wyrażania swojej opinii, któ-
ra Warszawa podoba im się bardziej. 

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej: unosi w górę obrazki przedstawiające różne 
środki lokomocji, a dzieci naśladują je kolejno. 

4. Nauczyciel zapoznaje dzieci z legendą o Bazyliszku (zob. http://www.bajkowyzakatek.eu/ 
2011/02/polskie-legendy-bazyliszek.html). Omówienie treści legendy, próby umiejscowienia jej 
wydarzeń w czasie (określenia: dawno/niedawno), określenie, które z pokazywanych zdjęć War-
szawy lepiej pasują do legendy.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).


