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TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna. 

TEMAT DNIA: Płynie Wisła, płynie... 

 

1. Dzień zaczynamy od rozwiązania zagadki: 

 

W górach ma swe źródło, 

skąd właśnie wytrysła, 

a płynie do morza, 

nasza rzeka… 

(Wisła) 

 

 

2. Wiersz „Chcę nad Wisłę” Marka Dąbrowskiego  

Wiersz umieszczony na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”. 

„Chcę nad Wisłę” 

 

- Ja nad Wisłę dzisiaj chcę! 

Weźmy dla kaczuszek chleb. 

To zabawa świetna będzie! 

Nakarmimy też łabędzie. 

 

- Chcę nad Wisłą ciastko zjeść! 

I wianuszki z kwiatków pleść. 

Razem z mamą puszczę wianek, 

Ze stokrotek, z tulipanem. 

 

- Dziś nad Wisłę pójdę z tatą! 

Na to mam receptę taką: 

Puszczać kaczki, łódką pływać, 

Bazi nad rzeką nazrywać. 



 

- Iść nad Wisłę chcę z rodziną! 

Cieszyć się tą wspólną chwilą. 

Z siostrą, bratem lepić babki. 

Skakać tak jak skaczą żabki. 

 

- Chcę nad Wisłę, chcę nad Wisłę! 

Zakochana jestem w Wiśle. 

Zawsze da mi radość ona. 

 Moja rzeka ulubiona... 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 

- Co można robić nad Wisłą? 

- Dlaczego rzeka Wisła należy do ulubionych rzek? 

 

 

4. Praca plastyczna „Wianek na Wiśle”. 

Praca plastyczna umieszczona na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i 

Żłobek”. 

Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej: 

 kartki w różnych kolorach (zielony, niebieski, żółty, biały, fioletowy), 

 nożyczki, 

 klej,  

 ołówek. 

Wykonanie pracy krok po kroku: 

1) Na zielonej kartce odrysowujemy swoją dłoń kilka razy i wycinamy powstałe 

elementy. To będą nasze listki. 

2) Pozostałe kolorowe kartki papieru wykorzystujemy do zrobienia kwiatów. 

3) Na niebieskiej kartce formatu A4 układamy i przyklejamy wycięte dłonie tak, aby 

powstał z nich piękny wianek. 

4) Na koniec przyklejamy do naszego wianka kolorowe kwiaty. Robimy to według 

naszego uznania.  

 

Pamiętajcie, że wasze wianki mogą być zupełnie inne. Liczy się pomysłowość i 

zaangażowanie. Do wykonania powyższej pracy plastycznej wykorzystujemy materiały, które 

mamy aktualnie w domu.  Powodzenia !  



 

 

 

 

 

 

   


