
 

 

Do zajęć potrzebna będzie Wam łódka. Poproście o pomoc rodzica.  

Możecie wykonać łódkę w dowolny sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łódka z papieru – origami  
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0&list=RDCMUCRzbMtkC

K_s67Zg405dN8fg&start_radio=1&t=38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łódka z nakrętek i pokrywek 
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/08/lodki-z-nakretek-i-pokrywek-zabawki-z-

recyklingu.html 

  

Zamiast kleju na ciepło możecie użyć plasteliny. Natomiast nakrętkę możecie 

zastąpić łupinką orzecha. 
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Od gór do morza – wybierzemy się w podróż łódką. 

Odwiedzimy kilka polskich miast. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wielka rzeka, 

Polskich rzek 

królowa. 

A płynie ona z 

daleka – 

bo z gór i w morzu 

się chowa. 

 

WISŁA 
 

 

 

 

 

 

Nasza podróż zaczyna w górach KARPATACH . 

Tam swoje źródło ma najdłuższa rzeka w Polsce – Wisła  

(na zachodnim stoku  BARANIEJ GÓRY w BESKIDZIE ŚLĄSKIM). 

 

 
Ćwiczenie oddechowe – „Płyniemy łódką” (ćwiczenie to będziemy powtarzać 

kilkakrotnie płynąc po Wiśle z miasta do miasta). 

Proszę umieścić wykonaną wcześniej łódkę w misce z wodą. Zadaniem dziecka 

jest dmuchać  w żagle i wprawić łódkę w ruch. Pamiętajcie – wciągamy 

powietrze nosem, wypuszczamy ustami. Możecie wykorzystać do tej zabawy 

słomkę. Zabawę umili Wam melodia piosenki „Płynie Wisła płynie”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fVUG1TkynJQ   

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVUG1TkynJQ


 Podziel na sylaby wyraz Kraków. 

 „Krakowiaczek jeden…” – zabawa taneczna. Przypomnienie kroku 

dostawnego (podstawowego kroku krakowiaka). Zapraszam Was do tańca 

przy muzyce krakowiaka:  

https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts – taniec narodowy, 

https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo –  piosenka. 
 
 

Ćwiczenie oddechowe – „Płyniemy łódką” 

 

 Podziel na sylaby wyraz Warszawa. 

 Warszawa to stolica Polski i największe miasto w naszym kraju. 

 Zapraszam Was do zwiedzenia naszej stolicy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 
 

Ćwiczenie oddechowe – „Płyniemy łódką” 
 

 Podziel na sylaby wyraz Toruń 

 W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik – znany na całym świecie polski 

astronom, który opracował model Układu Słonecznego, według którego 

Słońce znajduje się w centrum,  a Ziemia jest planetą i podobnie jak 

pozostałe planety obiega Słońce po orbicie (Rozmawialiśmy już o tym. 

Pamiętacie?) 

 Wiem, że lubicie filmy o kosmosie. To film o Układzie Słonecznym: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk 

Ćwiczenie oddechowe – „Płyniemy łódką” 

 Podział na sylaby wyrazy: morze, Bałtyk.  

 Pewnie zmęczyliście się dzisiejszą podróżą. Zapraszam Was do odpoczynku 

na plaży. Połóżcie się wygodnie  i wsłuchajcie w szum morza: 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts
https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk
https://www.youtube.com/watch?v=owrDXYvcxig

