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1. Grecja – tworzenie kącika i gazetki na temat Grecji – zajęcia geograficzne 

Budowanie i rozwijanie zainteresowania Grecją; kształtowanie poczucia przynależności do 

Europy; dostarczanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej i Gracji; wyjaśnienie 

związku naszego kraju z Grecją, rozpoznawanie na mapie  na mapie Grecji, poznanie hymnu 

i flagi Grecji. 

 

 

2. Kim był Zeus? – edukacja rozwijająca mowę - poznanie podstaw greckiej mitologii, 

słuchanie wybranych mitów w ramach relaksacji i rozwoju czytelnictwa. 

Wzbogacanie wiedzy na temat Grecji, rozwijanie uważnego słuchania, wyjaśnienie nowo 

poznanych słów i zwrotów. 

             

 

3. W gaju oliwnym – zajęcia przyrodnicze - poznanie roślin charakterystycznych dla 

strefy śródziemnomorskiej z wykorzystaniem zdjęć, plansz i napisów globalnych. 

Poznanie roślin charakterystycznych dla strefy śródziemnomorskiej, poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, doskonalenie kompetencji językowych, kształtowanie dbania o  przyrodę. 

                      



 

 

4. Grecka amfora – lepienie z gliny i masy solnej, rysowanie amfory suchymi pastelami 

Rozwijanie wiedzy na temat kultury starożytnej Grecji, poszerzanie doświadczeń 

plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej. 

 



 

 

                                  GRECKA AMFORA -  WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE 

 
 

 

 

5. „Kalimera” - „Dzień dobry” - tworzenie słownika wyrazów greckich 

KALIMERA  - DZIEŃ DOBRY(do godz. 12.00) 
KALISPERA - DZIEŃ DOBRY(po godz. 12.00) 



EFHARISTO - DZIĘKUJĘ 
PARAKALO - PROSZĘ 

SIGNOMI - PRZEPRASZAM 
AVTIO - DO WIDZENIA 

 

Poznanie podstawowych słów i zwrotów w języku greckim;  rozwijanie zainteresowań kulturą 

Grecji i językiem greckim; rozwijanie wyobraźni plastycznej, tworzenie symboli 

przedstawiających przedmioty i zwroty greckie; kształtowanie współpracy w grupie 

rówieśniczej. 

 

6. Greckie przysmaki – degustacja kuchni greckiej – wykonanie sałatki greckiej i 

koreczków z sera feta i oliwek 

Poszerzenie wiedzy na temat Grecji, rozwijanie zainteresowania gotowaniem, próbowanie 

greckich potraw. Degustacja oliwek. 

 

7. „Flaga Grecji” – zajęcia plastyczne. Rozwijanie twórczości plastycznej, rozwijanie 

wyobraźni i kreatywności, rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie dzieci do wyrażania 

swoich umiejętności w formie plastycznej. 

 

8. Grek Zorba – nauka tańca – edukacja umuzykalniająca 

Zapoznanie z  melodią i tańcem greckim, nauka podstawowych kroków tańca Grek Zorba,  

rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, kształtowanie płynności ruchów, czerpanie 

radości z tańca. Strój Greka i Greczynki. 



 

 

           9.  Bajkowe krajobrazy – malowanie farbami inspirowane grecką wyspą Santorini 

Zwrócenie uwagi na piękno greckiego krajobrazu, stwarzanie okazji do samodzielnego 

planowania kompozycji, rozwijanie twórczości i wyobraźni plastycznej, zwrócenie uwagi na 

gamę kolorów. 

Wspomnienia z wakacji - oglądanie zdjęć. 

 



             

 

 

10. Igrzyska w Olimpii – zajęcia sportowe - słów kilka o historii sportu, zorganizowanie 

zajęć ruchowych w konwencji Igrzysk 

Poszerzanie wiedzy na temat kultury greckiej, wdrażanie do dbania o zdrowie i uprawianie 

sportu, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi podczas olimpiady w Grecji, wdrażanie do 

bezpiecznego uprawiania sportów, przestrzeganie zasady fair play. 

 

11. Amfiteatr w Atenach  – zabawy teatralne 

Poszerzanie wiedzy na temat kultury greckiej, kształtowanie pokonywanie tremy podczas 

występu, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwijanie 

umiejętności współpracy, rozwijanie wiedzy na temat pojęć teatralnych 

 

 

 

12. Dziwne zwyczaje – to warto wiedzieć – rozmowa na temat gestów i symboli w 

nawiązaniu do tego, że w Grecji za zniewagę uważa się machanie do ludzi otwartą 

dłonią 

Poznanie podstawowych gestów i symboli w kulturze greckiej, rozwijanie wiedzy na temat 

różnic kulturowych, kształtowanie szacunku do kultury innych krajów. 

 



13. Wyspy, wysepki… - rozpoznawanie wysp na zdjęciach, nazywanie wybranych 

greckich wysp, np. Kos, Kreta, informacja, że Grecja to ponad 2.000 wysp. 

Wspomnienia z wakacji, oglądanie zdjęć. 

Wzbogacenie wiedzy na temat wysp greckich, zapoznanie z nazwami wybranych wysp, 

rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie spostrzegania. 

 

 

 

13. Pitagoras, bywaj zdrów! – zabawy matematyczne z elementami kodowania 

Wzbogacanie wiedzy na temat Grecji i jej stolicy, poznanie i rozwijanie umiejętności 

logicznego myślenia, kształtowanie dodawania i odejmowania, rozwijanie umiejętności 

dokonywania prostych operacji matematycznych, porównywanie liczebności zbiorów, 

rozwijanie sprawności ruchowej.   

 

14. „Plakat o Grecji” – praca plastyczno – techniczna. Wykonanie plakatu formatu A-5. 

Przyklejanie ilustracji greckich (flaga Grecji, godło Grecji, greccy bogowie, Akropol) i ich 

kolorowanie. Naklejanie napisów pod obrazkami w języku greckim i polskim. Odczuwanie 

swojej przynależności do grupy przedszkolnej.   

 

15. Dzień grecki - wspólne świętowanie 



 
 

 

 

 

 

 


