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1. Rozmowa zainspirowana fragmentem wiersza Cz. Janczarskiego 

„Co to jest Polska?” 

 

Co to jest Polska?  

(Czesław Janczarski) 

 – 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, nad 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. (…) 

 

Rodzic czyta fragment wiersza, potem zadaje pytania: 

• O czym był wiersz? 

• Co to jest Polska ( pozwólcie dzieciom na swobodne wypowiedzi) 

• Następnie opiekun tłumaczy, że wszystko co nas otacza to jest Polska 

• Jak się nazywasz? 

• Gdzie mieszkasz? (ważne żeby dziecko starało się odpowiedzieć samodzielnie 

w jakiej miejscowości, na jakiej ulicy i pod jakim numerem domu mieszka)  

 

Następnie 4-latki wykonują poniższą kartę pracy1,  

a 5-latki wykonują kartę pracy nr 11 (karta jest dwustronna) 

 
1 Źródło: domowyprzedszkolak.pl 

domowyprzedszkolak.pl


 



2. Zestaw ćwiczeń z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: 

 

1. Powitanie paluszkami/stopami – ćwiczenie na powitanie. Usiądźcie naprzeciwko siebie  

    wasze zadanie to powitać się palcami u rąk i nóg. 

2. Łokieć do kolana – ćwiczenie kształtujące schemat ciała i świadomość przestrzeni.  

    Dzieci spacerują po dywanie. Na hasło np. łokieć do kolana zatrzymują się i próbują jak 

    najszybciej wykonać zadanie. 

3. Dom – ćwiczenia oparte na relacji „z”. Dzieci spacerują w parach lub trójkach. Na sygnał 

    Prowadzącego para staje naprzeciwko siebie i tworzy domek. Jeżeli jesteście w trójkę, 

    trzecia osoba wchodzi do domku. 

4. Skała – ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko”. Ustawcie się w par, dziecko jest  

    „skałą” (siedzi na podłodze w pozycji klęczącej z podparciem), a druga osoba próbuje  

     przesunąć partnera. Kiedy uda się choć trochę przesunąć „skałę”, następuje zamiana ról. 

5. Razem w kole – ćwiczenia oparte na relacji „razem”. Trzymając się za ręce w parze. Na 

    sygnał prowadzącego połóżcie się na brzuchu, potem na plecach, a na końcu wstańcie, cały 

    czas trzymając się za ręce. 

6. Ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci leżą na podłodze na plecach i głęboko oddychają.  

    Mają zamknięte oczy.       


