
 
DZIEŃ 2 POCIĄGIEM PRZEZ POLSKĘ 

 
 

Umiejętności dziecka: 
 wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka, jakim mówi językiem, 

 rozumie pojęcie stolica kraju, wie, jak nazywa się stolica Polski i największa rzeka 

 śpiewa piosenkę 

 wykonuje płaską lub przestrzenną sylwetę pociągu 

 
1. Jedziemy pociągiem przez Polskę z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”, 

zapamiętaj jak nazywały się odwiedzane miasta -
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 

Obejrzyj uważnie i  wysłuchaj piosenkę, odpowiedz na pytania: 

 Dlaczego dzieci wybrały się w podróż pociągiem? (dzieci chciały zwiedzić 

Polskę) 

 Jak nazywa się miasto, które jako pierwsze odwiedziły (Zakopane) 

 Co jest tam ciekawego? (Zakopane leży w górach, mieszkańcy tego 

regionu to górale, w górach na łąkach wypasa się owce, z owczego mleka 

robi się ser tzw. oscypek)  

 Drugie miasto to …? (Kraków, dawna stolica Polski, w zamku na Wawelu 

mieszkał król i jego dwór, Kraków ma swoją legendę o smoku 

wawelskim) 

 Trzecie miasto to…? (Warszawa - obecna stolica Polski, przez Warszawę 

przepływa najdłuższa rzeka Polski – Wisła, w herbie Warszawy jest 

syrenka, w stolicy jest wiele wspaniałych zabytków) 

 Czwarte miasto to…? (Toruń, który słynie ze słodkich pierników, też leży 

nad Wisłą) 

 Ostanie miasto to…? (Gdańsk, który leży nad morzem Bałtyckim tam, 

gdzie  rzeka Motława wpływa do Wisły) 

 
 

2. Zabawa plastyczno – techniczna „Jedzie pociąg z daleka” – dowolny wybór 
techniki (praca przestrzenna lub płaska) oraz materiałów i przyborów –w 
zależności od wybranej techniki: kredki, mazaki, farby, karton, kolorowy papier, 
opakowania tekturowe, papierowe rolki, klej, nakrętki, nożyczki, bibuła itp.  
 

Zadanie polega na: 

 wykonaniu sylwety pociągu – płaskiej lub przestrzennej  

 dorysowaniu dodatkowych elementów np. torów, krajobrazu, przyrody 

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


 wykorzystaniu sylwety przestrzennej do zabawy tematycznej- np. 
budowanie miasteczka (domy, mosty, zjazdy, pętle), przez które przejeżdża 
pociąg; 

 podczas zabawy w wykonanie pociągu słuchaj poznanej piosenki, na pewno 

spodoba Ci się i szybko wpadnie w ucho  
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