
 

Poznajemy Polskę. 
 

1. Witam “ Biedronki ” w kolejny dzień 😉 W jaki? Jaki dzień był wczoraj? Jaki dzień 

będzie jutro? 

Na dobry początek dnia rozgrzewka przy znanym i lubianym przez dzieci utworze 

muzycznym; 

https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI 

STREET JAZZ KIDS 10/12 Ans "Magic Key" 
 

2. Czy rozpoznajecie jakiego kraju to jest mapa? 

 

 

Zgadza się, to jest mapa Polski. 



 Polska jest takim krajem, w którym występują góry oraz ma dostęp do morza. 

Spójrzcie na powyższą mapę. Zaznaczone są na niej góry. Występują one na południu 

Polski. 

Czy wiecie jak nazywają się najwyższe góry w Polsce? 

 Najwyższe polskie góry to Tatry. Inne polskie góry to Pieniny, Beskidy, 

Bieszczady, Sudety, Góry Świętokrzyskie… 

Jak nazywa się morze, nad którym położona jest Polska? 

 To morze to Morze Bałtyckie i znajduje się ono na północy Polski. Każdy z Was 

albo już miał, albo dopiero będzie miał przyjemność pluskać się w wodach Bałtyku  

Popatrzcie jeszcze raz na mapę – zaznaczona jest na niej najdłuższa rzeka Polski. Z 

wczorajszego zajęcia  dowiedzieliście się z zajęcia , że to rzeka Wisła. 

 Najdłuższa rzeka Polski to Wisła. Swoje źródło ma w Beskidzie Śląskim, a ujście 

w Zatoce Gdańskiej. 

A jak nazywa się rzeka, która przepływa przez nasze miasto? Tak, to rzeka Srebrna. 

Spójrzcie jeszcze raz na mapę – przez jakie miasto przepływa Wisła? 

 Warszawa to nie tylko miasto nad Wisłą, to także stolica Polski. To tu mieszka i 

sprawuje swój urząd Prezydent Polski. Ale stolicą Polski nie zawsze była 

Warszawa. Przed Warszawą stolicą był Kraków, a jeszcze wcześniej – Gniezno. 

To tu swoje początki miało państwo polskie 🙂 

 

 Podziel i policz sylaby w wyrazach: Polska, morze, góry, Warszawa, stolica, 

godło, flaga, hymn, kraj. 

 

3. Zapraszam Was teraz na wycieczkę po Polsce przy znanej już Wam piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Jakie polskie miasta odwiedziliście w piosence? 

Z czego były znane poszczególne miasta? 

Z czego znane jest Zakopane? 

Z czego znany jest Kraków? 

Z czego znana jest Warszawa? 

Z czego znany jest Toruń? 

Z czego znany jest Gdańsk? 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

4.  Polska waluta to złoty 

Czy wiecie, gdzie jeszcze, poza godłem, znajduje się wizerunek orła? 

Godło, czyli orzeł w koronie znajduje się także na monetach. Zachęcam Was do 

obejrzenia monet przez lupę 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

To są banknoty: 

 

 

 

 

 

 



 

To są monety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODTWÓRZ RYTM 



Poproś rodzica o monety i spróbuj odtworzyć podane rytmy: 

 

 



5. ZABAWA MATEMATYCZNA – PORÓWNYWANIE ZBIORÓW 

 Z szarfy, paska stwórzcie dwa zbiory. Rodzicu przygotuj monety 1 zł, 2 zł, 

 5 zł,  

Poproś, aby dziecko w jednym zbiorze ułożyło 5 monet, w drugim 3 monety. 

Następnie zapytaj, w którym zbiorze jest większa suma pieniędzy. W liczeniu 

pomocne są własne palce 🙂 

A jak już liczenie i rozpoznawanie nominału nie sprawia trudności, zachęcam do 

zabawy w sklep. 

Pamiętaj przedszkolaku o umyciu rąk po zabawie pieniędzmi! 

 

 

 

 Poproście od rodziców o monety i banknoty o niższych nominałach. Zabawcie się w 

bankiera 😉 

Jak możecie rozmienić 2 złote? 

Na jakie monety możecie rozmienić 5 złotych? 

Na jaki banknot możecie zamienić dwie monety o nominale 5 złotych? 

Pobawcie się pieniążkami – rozmieniajcie większe nominały na mniejsze i odwrotnie – 

mniejsze nominały zamieńcie na większe. 

 

Po zakończonej zabawie pieniążki oddajcie rodzicom i obowiązkowo umyjcie rączki. 

 

 

 



 


