
Temat I: Poznajemy Niemcy. 

1) „Jaś i Małgosia” - słuchanie bajki opowiadanej przez rodzica wg. Braci Grimm, oglądanie obrazków 

w książeczce.  

2) „Chłopiec i dziewczynka” – zabawa teatralna, dramowa. Dziecko wraz z rodzicem bawi się w teatr 

przedstawiając własną interpretacje bajki o Jasiu i Małgosi. 

3) Zabawy i ćwiczenia: 

Pomoce: folia bąbelkowa lub zwykła siatka na zakupy.  

„Marsz z folią na głowie” – marsz po obwodzie koła.  

„Z ręki do ręki” – przekładanie folii z ręki do ręki wokół własnej osi w różnych kierunkach. 

„Foliowe piłeczki” –zwijanie folii, podrzucanie jedną ręką, chwyt drugą.  

„Foliowe domki” – dziecko kładzie folię na podłogę, biega po pokoju, na sygnał „wszyscy do 

domów” siada na folii. 

4) Pomoce: obrazki flagi krajów europejskich, mapa polityczna Europy,  przewodniki, albumy 

fotograficzne, ilustracje (dostępne w domu). 

https://flagipanstw.info.pl/europa flagi krajów europejskich 

„Badinerie” - słuchanie utworu niemieckiego kompozytora Jana Sebastian Bacha: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv40mcAM1ZA 

 

„Mój taniec’ – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Badinerie. Dziecko tańczy własny 

taniec indywidualnie. 

5) „Z czego słyną Niemcy?”-rozmowa rodzica z dzieckiem, poznawanie wiadomości o sąsiedzie Polski 

– Niemcach. Rodzic pokazuje na mapie kraj Niemcy, opowiada o położeniu geograficznym, 

zabytkach i innych ciekawostkach z wykorzystaniem przewodników, albumów fotograficznych  

i ilustracji. 

6) „Sen nocy letniej’ - słuchanie utworu niemieckiego kompozytora Felixa Mendelssohna. 

„Co czujemy podczas słuchania muzyki” - rozmowa z dzieckiem na temat emocji (uczuć), które 

odczuło  podczas słuchania muzyki poważnej: miłość, radość, smutek, podziw, gniew, wybaczenie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3RX8FfOyxg&list=PL81BACB0347F15292 

 

7) Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem rurki. 

Ręce  w bok, w jednej ręce jest rurka.  

Podnosimy ręce do góry i przekładamy nad głowa rurkę z jednej ręki do drugiej.  

Opuszczamy ręce na dół i drugi raz przekładamy rurkę na dole.  

Ręce do przodu i podajemy rurkę raz z przodu, drugi raz za plecami.  

Ręce do góry, naśladujemy kiwające się drzewo podczas lekkiego i silnego wiatru.  

https://flagipanstw.info.pl/europa
https://www.youtube.com/watch?v=Tv40mcAM1ZA
https://www.youtube.com/watch?v=t3RX8FfOyxg&list=PL81BACB0347F15292


Podrzucanie rurki do góry i łapanie, oburącz, jedną ręką.  

Przekładanie rurki pod zgięta nogą w pozycji stojącej, raz pod prawą, raz pod lewą.  

Pozycja – leżenie na brzuchu i turlanie rurki po podłodze z jednoczesnym czołganiem się. Rurkę 

można dmuchać, popychać nosem, czołem. 

Rurka leży na podłodze – przeskoki przez rurkę.  

Ułożenie z rurek drabiny – przechodzenie pomiędzy rurkami, przeskoki obunóż.  

Leżenie na plecach – próby podniesienia stopami rurki do góry.  

Leżenie na plecach – popychanie rurki stopami, przesuwanie się na podłodze. 

 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem.  

Jednoczesne rzucanie do siebie dwóch rurek, tak aby nie zderzyły się podczas rzucania.  

Uderzanie rurka o rurkę – walka na niby.  

W siadzie rozkrocznym twarzą do siebie, stopy oparte o stopy rodzica. Turlanie do siebie wzajemnie 

rurek.  

Wrzucanie rurek do pudełka – celowanie. 

8) „Radość - smutek”  - zabawa pantomimiczna.  

Dziecko losuje minkę przygotowaną przez rodzica; smutna lub wesoła . Następnie pokazuje za 

pomocą mimiki, gestu daną emocję. Zadaniem rodzica jest odgadnięcie, jaka to emocja. Po 

odgadnięciu dziecko pokazuje rodzicowi znaczek. W ten sposób przedstawia swoje uczucia. Potem 

następuje zamiana ról.  

 

 

 

 



9) „Kołysanka” - słuchanie utworu niemieckiego kompozytora J. Brahmsa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio 

 

10) „Namaluj kołysankę” – zabaw plastyczna do utworu„Kołysanka”. Dziecko maluje farbami 

plakatowymi do słuchanej muzyki, a następnie interpretuje swoje dzieło, opowiadając o nim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio


Temat II: Poznajemy Hiszpanię. 

1) „Modelujemy litery” – zabawa manualna. Dziecko otrzymuje plastelinę i modeluje z niej kształty 

znanych liter (dziecko samodzielnie wybiera ile i jakie litery chce wymodelować z plasteliny).  

2) Przygotowujemy pomoce z poprzedniego dnia: obrazki flagi krajów europejskich, mapa polityczna 

Europy,  przewodniki, albumy fotograficzne, ilustracje. 

3) „Z czego słynie Hiszpania?”- poznawanie wiadomości o Hiszpanii, rozmowa z dzieckiem.  

Rodzic pokazuje na mapie kraj Hiszpania, opowiada o położeniu geograficznym, zabytkach i innych 

ciekawostkach z wykorzystaniem przewodników, albumów fotograficznych i ilustracji. Dziecko 

dowiaduje się o:  

- charakterystycznym tańcu hiszpańskim – flamenco, 

- podziwia piękne krajobrazy tego kraju,  

- wie, że Hiszpania to królestwo a stolica to Madryt. 

 4)  „Walc cis – moll” - słuchanie utworu polskiego kompozytora F. Chopina 

 https://www.youtube.com/watch?v=-d9Yg6xt25U 

„Co czujemy podczas słuchania muzyki utworu Walc cis – moll” - rozmowa z dzieckiem na temat emocji 

(uczuć), które odczuły dzieci podczas słuchania muzyki poważnej: miłość, radość, smutek, podziw, 

nostalgia, melancholia. 

5) „Tańczymy walca ze wstążkami” – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Walc cis – moll”. 

Inspirowane muzyką dziecko tańczy własny taniec z wykorzystaniem wstążek. 

6) Pomoce: kwiaty wycięte z kolorowego papieru o różnym kolorze i wielkości, duży arkusz papieru  

z narysowanym koszem. 

 

„Klasyfikujemy kwiaty” – zabawa dydaktyczna matematyczna. Rodzic rozkłada na stołach kwiaty 

o różnym kolorze i wielkości. Zadaniem dziecka  jest znaleźć wszystkie kwiaty w kolorze  

i wielkości, według wzorów jakie otrzymał od rodzica. 

 „Ile jest kwiatów” – zabawa dydaktyczna matematyczna. Dziecko liczy kwiaty, przykład: - ile jest 

kwiatów małych czerwonych, z żółtym środkiem lub z niebieskim środkiem - ile jest kwiatów 

dużych czerwonych, z niebieskim środkiem lub z żółtym środkiem - ile jest kwiatów wszystkich 

razem czerwonych. 

 „Kosz z kwiatami” – zabawa plastyczna. Dziecko nakleja kwiatki z liściem na duży arkusz papieru, 

z narysowanym koszem. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-d9Yg6xt25U


7) „Walc kwiatów” - słuchanie utworu rosyjskiego kompozytora P. Czajkowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 

„Taniec kwiatów’ – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Walc kwiatów”. Inspirowane 

muzyką dziecko tańczy własny taniec indywidualnie. 

  

8) „Suita nr 2 Arlezjanka” - słuchanie utworu francuskiego kompozytora G. Bizet. 

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

 

„Przedszkolak tańczy”– improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Suita nr 2 Arlezjanka.” 

Inspirowane muzyką dziecko tańczy własny taniec indywidualnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
https://www.youtube.com/watch?v=FXYbgKxRX_s


Temat III: Poznajemy Francję. 

1) Pomoce z poprzedniego dnia: obrazki flagi krajów europejskich, mapa polityczna Europy,  

przewodniki, albumy fotograficzne, ilustracje. 

2) „Z czego słynie Francja?”- rozmowa z dzieckiem, poznawanie wiadomości o Francji. 

 Rodzic pokazuje na mapie kraj Francja, opowiada o położeniu geograficznym, zabytkach i innych 

ciekawostkach z wykorzystaniem przewodników, albumów fotograficznych i ilustracji. 

Dziecko dowiaduje się o:  

-  charakterystycznych potrawach kuchni francuskiej: żaby, ślimaki, sery, rogaliki, ciasto francuskie.  

-   poznaje znane budowle i zabytki Francji: wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Wersal oraz stolicę 

Francji Paryż,  

- kankanie - charakterystycznym tańcu francuskim. 

3) „Pizzicato” - słuchanie utworu francuskiego kompozytora L. Delibes  

https://www.youtube.com/watch?v=XVkjzH7hBn8 

„Mój taniec’ – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Pizzicato”. Inspirowane muzyką 

dziecko tańczy własny taniec indywidualnie. 

 

4)  „Dzwonnik z Notre-Dame” – bajka pochodzenia francuskiego. Poznawanie wiedzy o Francji. 

Rozmowa z dzieckiem na temat uświadomienia dzieciom niebezpieczeństwa wynikającego  

z rozmowy z nieznajomą osobą. 

5) „Co czujesz, gdy rozmawiasz z nieznajomym” – zabawa słowna, emocjonalna. Rodzic prezentuje 

zdjęcia lub ilustracje przedstawiające sytuacje spotkań z nieznajomym człowiekiem. Dziecko 

wypowiada się, co widzi na rysunkach, co czują przedstawione na nich osoby i jak należy się 

zachować w takiej sytuacji. 

Przykładowe ilustracje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVkjzH7hBn8


 

 



 

 

 

 

 

 



6) „Mój strach” – zabawa słowna. Dziecko opowiada, co czuje, gdy się boi, jak można zatrzymać lęk, 

żeby przestać się bać? Rozmowa dziecka z rodzicem.  

7) „Pokazujemy emocje” - zabawa pantomimiczna. Dziecko pokazuje całym ciałem, co czuje kiedy 

jest:  

- wesołe – podskakuje,  

- smutne – siada na podłodze i chowa głową w kolanach,  

- obrażone – odwraca się tyłem do rodzica,  

- zdenerwowane – tupie nogami. 

 

8) „Kończymy zdanie” – zabawa słowna. Dziecko kończy rozpoczęte zdanie dotyczące własnych 

odczuć.  

Kiedy jest mi wesoło to.... 

Kiedy jestem szczęśliwy to...... 

Kiedy jestem zły to........ 

Kiedy jest mi smutno to............... 

Kiedy się boje to.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat IV: Poznajemy Włochy. 

1) „Puzzle z krajami”  - zabawa manualna. Dziecko układa puzzle w kształcie granic państw: Włochy, 

Francja, Niemcy, Hiszpania. (Obrazki na stronach 13-16). 

2) Pomoce z dnia poprzedniego: obrazki flagi krajów europejskich, mapa polityczna Europy,  

przewodniki, albumy fotograficzne, ilustracje. 

3) „Z czego słyną Włochy?”- rozmowa z dzieckiem, poznawanie wiadomości o Włoszech. Rodzic  

pokazuje na mapie kraj Włochy, opowiada o położeniu geograficznym, zabytkach i innych 

ciekawostkach z wykorzystaniem przewodników, albumów fotograficznych i ilustracji. 

Dziecko dowiaduje się o:  

- stolicy Włoch - Rzymie,  

- poznaje najsłynniejsze zabytki Włoch: Krzywa wieża w Pizie, Koloseum  

- poznaje charakterystyczne dania włoskiej kuchni: pizza, rissoto, makaron „Spaghetti”, kawa 

cappuccino, lody. 

4) Słuchanie opowiadania rodzica  na podstawie bajki „Pinokio” C. Collodi” – opowieść rodzica  

z wykorzystaniem obrazków. 

5) „Kłamstwo czy prawda” – zabawa dramowa. Dziecko siedzi przed rodzicem i pokazuje co robi, 

gdy:  

- kiedy jestem wesoły to…..,  

- kiedy jestem smutny to…..,  

- kiedy jestem zły to….,  

- kiedy mówię prawdę to…….,  

- kiedy jestem zdziwiony to …..,  

- kiedy kłamię to………. 

6) „W lustrze” – zabawa ruchowa.  Dziecko siada naprzeciw rodzica. Dziecko jest lustrem, rodzic 

natomiast robi dowolne ruchy ciała, a lustro je naśladuje. Potem następuje zamiana ról. 

7) „Duet kotów” - słuchanie utworu włoskiego kompozytora G. Rossini. 

https://www.youtube.com/watch?v=FYjoq81vEps 

„Taniec kotów’ – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Duet kotów.” Inspirowane muzyką 

dziecko tańczy własny taniec indywidualnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYjoq81vEps


8) „Sonata nr 2” - słuchanie utworu włoskiego kompozytora N. Paganini. 

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

„Malujemy muzykę” – zabaw plastyczna do utworu „Sonata nr 2”„Kołysanka”. Dziecko maluje farbami 

plakatowymi do słuchanej muzyki na dużych arkuszach papieru, a następnie interpretuje swoje dzieło, 

opowiadając o nim. 

9) „Menuet” - słuchanie utworu włoskiego kompozytora L. Boccherin. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JunFQ9xQIY 

„Taniec w parach – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Menuet”. Inspirowane muzyką dzieci 

wraz z rodzicem tańczą wspólny taniec. 

10) „Taniec kurcząt w skorupkach” - słuchanie utworu rosyjskiego kompozytora M. Mussorgski. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

„Taniec kurcząt’ – improwizacja ruchowo – taneczna do utworu „Taniec kurcząt w skorupkach.” 

Inspirowane muzyką dziecko tańczy własny taniec indywidualnie. 

11) „Włoski makaron” zabawa plastyczna. Dziecko lepi makaron z plasteliny lub modeliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EocfYusJxnI
https://www.youtube.com/watch?v=0JunFQ9xQIY
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


Temat V: Poznane kraje. 

1) „Flagowa kostka” – zabawa dydaktyczna. Dziecko rzuca  kostką sześcienną, której ściany oklejone 

są flagami krajów i odgaduje kraj. Potem następuje zamiana ról z rodzicem.  

2) „Wyraz i kraj” – zabawa dydaktyczna. Dziecko dokonuje przyporządkowania nazw kraju (wyraz) do 

obrazka mapy kraju (obrazek mapy). 
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Hiszpania 

Niemcy 

Włochy 

 

 



3) Praca plastyczna. Pomoce: obrazki konturowe krajów i flag, duży arkusz papieru z narysowanym 

konturem Europy, mapa fizyczna Europy, farby, nożyczki, klej. 

Instrukcja do pracy. 

„Poznane kraje” – dziecko maluje farbami konturowe mapy i flagi poznanych krajów. Następnie 

wycina wymalowane elementy i nakleja na duży arkusz papieru z konturem Europy w odpowiednich 

miejscach. Może odwzorowywać z mapy fizycznej Europy. Nakleja wyrazy – nazwy krajów. 
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4) „Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dziecko porusza się 

dowolnie po pokoju w takt muzyki klasycznej A. Vivaldi „ Cztery Pory Roku” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss 

 

Gdy  muzyka cichnie, rodzic mówi, do jakiej krainy dziecko dotarło:  

- Hiszpania – dziecko jest uśmiechnięte, zadowolone, skacze, tańczy… 

- Niemcy – dziecko wita się z rodzicem, jest miłe, pomocne, serdeczne… 

- Włochy – dziecko jest uśmiechnięte, zadowolone, skacze, tańczy… 

- Francja – dziecko jest uśmiechnięte, zadowolone, skacze, tańczy, przytula się z rodzicem. 

5) „Moje samopoczucie?” – zabawa słowna.  

Dziecko siedzi i rozmawia z rodzicem. Zastanawia się, jakie wydarzenia w dniu dzisiejszym były dla 

niego przyjemne, a jakie nieprzyjemne. Dziecko mówi o swoich pozytywnych bądź negatywnych 

emocjach w ciągu całego dnia w domu. 

6) „Dziecko wesołe i dziecko smutne” – zabawa ruchowa naśladowcza. Rodzic mówi „dziecko 

wesołe” wtedy dziecko naśladuje swoje zachowania, co robi, gdy jest wesołe, na hasło rodzica 

„dziecko smutne” dziecko kładzie się na dywanie, zakrywa twarz dłońmi, ma smutną minę. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss

