
Scenariusz zajęć w grupie 5-6 letnich 
Temat: „Podróż po Polsce” 

 
 
PROWADZĄCA : Dorota Bielawska, Marta Sikorska 
 
CELE OPERACYJNE: 
dziecko potrafi:  
- wskazad na mapie stolicę Polski, Wisłę, Kraków, morze Bałtyckie, góry 
- dzieli wyrazy na sylaby,  
- wyodrębnia głoski w wyrazie, 
- zna legendę o powstaniu Warszawy 
- wie, jakie miasto jest stolicą Polski 
- wie, jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce 
 
METODY: słowna, oglądowa  
 
FORMY: indywidualna, grupowa 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE: bibuła (białą i czerwona), sied rybacka, legenda o Warsie i Sawie, 
piosenka „Płynie Wisła płynie, plecak, owieczka, ciupaga, gra „Puszki”, drabinka, sznurki, 
centymetry krawieckie 
 
TERMIN:  Czwartek 30.04.2021 
 
PRZEBIEG ZAJĘD: 

1.  Nauczyciel odtwarza utwór „Jesteśmy Polką i Polakiem” w wersji instrumentalnej. 
W trakcie trwania utworu dzieci poruszają się swobodnie po dywanie, machając bibułą 
(połowa grupy otrzymuje biały pasek bibuły, a połowa – czerwony). Na przerwę w muzyce 
łączą się w pary (czerwona wstążka z białą) tworząc flagę. 

2. Zabawa dydaktyczna „Podróżujemy po Polsce” 

Podróżujemy po Polsce różnymi środkami lokomocji, z każdego miejsca, które odwiedzimy 
zabieramy do walizki pamiątkę. 

Warszawa 

Jedziemy pociągiem - przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” 

a) Spotykamy Syrenkę Warszawską, która w sieci rybackiej ma dla nas: obrazek dużego 
miasta, napis „Warszawa”, legendę o Warszawie 

- słuchanie i oglądanie legendy o Warsie i Sawie  
- przypomnienie, że Warszawa to stolica Polski 
- zapoznanie z herbem Warszawy, omówienie wyglądu 



- wskazanie na mapie gdzie znajduje się Warszawa 
- „Co kojarzy się z dużym miastem”? – burza mózgów 
 
b)  Wspólne odsłuchanie i próba zaśpiewania piosenki „Płynie Wisła, płynie” 
 
c)  „Długośd Wisły”- zabawa matematyczna (podział na 3 grupy) 
Nauczyciel wręcza drużynom zestawy miarek (sznurki, centymetry krawieckie). Zadaniem 
dzieci jest dokonanie pomiarów tasiemki (Wisły). Porównywanie wyników.  
  

Góry - Zakopane 

Lecimy samolotem (wykonany wcześniej przez dzieci z papieru) - znajdujemy plecak a w nim: 
owieczka, obrazek gór, napis „góry”, ciupagę 

a)  
- umieszczenie na mapie ilustracji obrazującej góry oraz wyraz „góry” 
- oglądanie przedmiotów charakterystycznych dla tego regionu 
 
b) „Wspinaczka górska”- zabawa z elementem czworakowania (wykorzystanie plastikowych 
drabinek) 
 
„Jako, że jesteśmy w górach spróbujemy wspiąd się na szczyt. W wspinaczce pomogą nam 
drabinki. Ustawcie się na brzegu dywanu drużynami w rzędzie. Zobaczymy, która drużyna 
zdobędzie szczyt górski jako pierwsza.  Musimy pamiętad, by po drabinkach wspinad się na 
czworakach.” 
 
c) „Matematyczne szczyty”- zabawa matematyczno- konstrukcyjna ( wykorzystujemy do tego 
grę – puszki). 
 

 

Kraków 

Początek wycieczki po Krakowie odbywa się przy dźwiękach krakowskiego hejnału. 

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, co to za melodia i mówi o jej znaczeniu. 

a) Podróż  do Krakowa - zabawa ruchowa przy piosence Aidy „Mucha w mucholocie”, 

pokazanie miasta na mapie, umieszczenie kartonika z nazwą miasta na mapie, nawiązanie do 

legendy o smoku wawelskim. 

b) Podział na sylaby wyrazu ‘Kraków’, na głoski smok , umieszczenie napisów na mapie. 

c) „Owce dla smoka”- zabawa z elementem rzutu i celowania ( plastikowe piłeczki, kosze na 
śmieci z wizerunkiem smoka) 

Morze Bałtyckie 



Wyprawa statkiem - wizualizacja toczącej się opowieści. Nauczyciel kapitan, dzieci załoga w 
czapkach zrobionych z gazet. Dzieci stoją w rozsypce na środku sali – jest to pokład.  

a) Nauczyciel improwizuje opowieśd. Dzieci wykonują polecenia: 

- „na prawą burtę” – dzieci biegną na prawą stronę sali, 
- „na lewą burtę” – dzieci biegną na lewą stronę sali, 
- „na rufę” – dzieci biegną na koniec sali, 
- „na dziób” – dzieci biegną na początek sali. 

Dzieci naśladują odgłos silnie wiejącego wiatru. Po chwili wszystko ustaje, statek dopływa do 
brzegu. Dzieci znajdują skrzynię skarbów. W skrzyni są przedmioty: obrazek morza i latarni, 
napis „morze”, muszle, kopertę z pytaniami 

-        słuchamy odgłosu szumu morza w muszlach 
-        umieszczamy na mapie, w odpowiednim miejscu ilustracje obrazujące morze, a także      
wyraz „morze” 
-       poszukiwanie w sali butelki z listem (zabawa ciepło-zimno). Nauczyciel odczytuje list, w 
którym znajdują się pytania -  dzieci odpowiadają na nie: 
 
Korzystamy z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych? 
Pływamy w morzu tylko pod opieką dorosłych? 
Chronimy oczy i głowę przed słoocem? 
Przechodzimy przez jezdnię na zielonym świetle? 
Wędrujemy po piasku w butach? 
 
b) odszukiwanie w piasku ukrytych muszelek – zabawa sensoryczna 

3. Gra przestrzenna - utrwalenie wiadomości o Polsce. 
 
Na podłodze ustawionych jest 20 obręczy, 2 pionki i  duża kostka. Dzieci dzielą się na dwa 
zespoły. Zadaniem graczy jest wyrzucenie jak największej liczby oczek, na każdym przystanku 
nauczyciel zadaje pytanie dotyczące naszego miasta, kraju. Zadaniem drużyn jest 
odpowiedzied na pytanie. Jeżeli drużyna nie odpowie prawidłowo na pytanie cofa się o 3 
pola. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dotrze do mety. 
Pytania do gry: 

 Płynie Wisła płynie, po jakiej krainie?  
 Jaki kraj oznacza znak, na czerwonym polu biały ptak?  
 Wymyśli głowa ciekawa, jakiego kraju stolicą jest miasto Warszawa?  
 Dzieci, które uważnie słuchają ważne miejsca w mieście Gdyni też znają. 
 Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna. 
 Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa szkoła/przedszkole do 

którego chodzimy? 
 Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa nasze miasto? 
 Podaj trzy polskie miasta. 
 Nad jakim morzem leży nasz kraj? 



 Jak nazywa się miejsce w naszym mieście, do którego przypływają statki. 
 Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce 
 Nazwa miasta rozpoczyna się na głoskę „K”, mieszkał tam smok wawelski? 

 

4. Na zakooczenie relaksacja przy odgłosach szumu fal – „Po naszej podróży, czas na 

odrobinę relaksu na plaży. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że leżycie na ciepłym piasku, 

słooce ogrzewa nasze twarze. Przypomnijcie sobie, jakie miasta Polski poznaliśmy w 

ostatnich dniach.” 

 

 

 


