
 

 

 

 

Kochane Słoneczka 

Od 04.05 do 08.05 realizujemy temat 

,, Polska to mój dom,,  

Drodzy Rodzice, przesyłamy kolejną porcję materiałów 
do wykorzystania i zrealizowania z dziećmi w domu.  

Pozdrawiamy  

Pani Justynka, Dominika i Jola ;) 

 

 

 

 



„Co to jest Polska? -
spytał Jaś w
przedszkolu.

Polska - to wieś, i las,
i zboże w polu…”

A

Autor wiersza: Czesław Janczarski

przedszkol
-Anka



1.Przeczytaj dziecku
treść wiersza

Czesława
Janczarskiego pt. "Co

to jest Polska?".

AUTOR:  CZESŁAW JANCZARSK I

"- Co to jest Polska? -Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś i las, i zboże w polu,i szosa, którą pędzi do

miasta autobus,i samolot, co leci wysoko, na tobą.Polska-

to miasto,strumień i rzeka,i komin fabryczny,co dymi z

daleka,a nawet obłoki,gdy nad nami mkną.Polska to jest

także twój rodzinny dom.A przedszkole? Tak- i przedszkole,

i róża w ogrodzie i książka na stole."

2.Zadaj dziecku pytania do wiersza :
 -Jak nazywa się kraj, w którym

mieszkasz?
-Jak nazywamy ludzi mieszkających w

Polsce?
-Jak nazywa się miejscowość, w której

mieszkasz?-Co to jest Polska?
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Poniedziałek 04.05
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3. Obejrzyjcie krótki
filmik pt. "Odkryj Polskę"
(twórców Fundacji Edukacji

Polonijnej, realizacji
F.Gonciarczyk, J. Leszko)

dostępny również na kanale
YouTube pod linkiem:

https://www.youtube.com/w
atch?v=YCelkqmkxMs

 



4. Zademonstruj dziecku
zamieszczone na kolejnych
kartach fotografie różnych

miejscowości. 
 

5. Poproś dziecko, by opisało
każdą z nich (zadaj dziecku
pytania pomocnicze: np. co

widzisz na dole/u góry...
obrazka? 
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góry
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morze
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miasto
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wieś

Wtorek 05.05
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5.Przyjrzyjcie się mapie Polski.
Poproś dziecko - by wskazało: w

którym miejscu na mapie znajdują
sie góry, a gdzie morze ?

Brawo! Morze znajduje się u
góry mapy, jest oznaczone

niebieskim kolorem.
Natomiast góry są

umieszczone na dole mapy.

źródło ilustracji: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=906 
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6. Poproś dziecko, by
wycięło poniższe

ilustracje i przykleiło je
w odpowiednim

miejscu na kolejnej
karcie.
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