
Witam ponownie wszystkich Przedszkolaków i Was Drodzy Rodzice! 

Poniżej propozycje zabaw na ten tydzień. Wspaniałej zabawy.  

Dziękuję za przesłane zdjęcia i mam nadzieję, że w tym tygodniu też kilka 

dostanę.  

Pozdrawiam serdecznie – p. Marika 

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji 

edukacyjnych  rozwijających poczucie przynależności narodowej. 

 
PPWP: 20 

 

Dziecko:  

- zapoznaje się z mapą Polski, 

- wskazuje na mapie Warszawę, Lwówek, Wisłę, 

- rozpoznaje hymn narodowy – potrafi go zaśpiewać, potrafi się odpowiednio zachować, 

- wymienia symbole narodowe, 

- wymienia ważniejsze instytucje w swoim mieście, 

-wykonuje prace plastyczne, 

-słucha opowiadań, legend i odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 

Data: 27.04.2020r. – 08.05.2020r. 

Zachęcam do posłuchania i pośpiewania piosenek z płytoteki bliżej przedszkola. Hasło: 
bppatrioci 

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka#album-70 

 

Poniedziałek 27.04.2020r. 

1. Utrwalenie symboli narodowych. Proszę włączyć dzieciom krótki film na ten temat:  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

2. Rozmowa inspirowana wierszem ,,Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego –wykonanie 

papierowej flagi Polski. 

 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość 

biel -  serce czyste... 

Piękne są nasze 

Barwy ojczyste. 

 

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka#album-70
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 
 

3. Skoki i podskoki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

Wtorek 28.04.2020r. 

1. Polskie stroje ludowe – wspólnie z dzieckiem oglądamy prezentację:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TrZcdmvG0Y 

 

 Wyjaśnienie dziecku, że strój ludowy jest charakterystyczny dla danego regionu i 

noszony przy szczególnych okazjach, nie na co dzień. 

 

2. Gimnastyka 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

3. Proszę porozmawiać z dziećmi na temat właściwej postawy podczas śpiewania hymnu 

– stoimy na baczność, nie wiercimy się, nie rozmawiamy. Następnie wspólnie 

wysłuchać i zaśpiewać hymn (1 zwrotkę):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

4.  Słuchanie legendy  ,,Wars i Sawa” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc 

 

Środa 29.04.2020r. Dzień Tańca 

Dzisiaj Dzień Tańca w tym dniu mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Poniżej Wasze 

ulubione piosenki taneczne.  

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=-TrZcdmvG0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg


Mam dla Was propozycję połączenia tańca i plastyki. Połóżcie czystą kartkę na podłodze, 

włączcie muzykę, wsadźcie pisak lub kredkę między palce u nóg i w rytm muzyki zacznijcie 

tańczyć. Jestem pewna, że wyjdą Wam prawdziwe dzieła sztuki. 

 

Czwartek 30.04.2020r. 

1. Quiz „Co wiesz o Polsce?” – sprawdzenie wiedzy dziecka 

1) Flaga Polski jest biało-zielona. [nie] 

2) Warszawa jest stolicą Polski. [tak] 

3) Godło Polski to czerwony orzeł na białym tle. [nie] 

4) Hymn Polski to Mazurek Chopina. [nie] 

5) Biel i czerwień to narodowe barwy naszej ojczyzny. [tak] 

6) Kraków i Gniezno to dawne stolice Polski. [tak] 

7) Najdłuższą rzeką Polski jest Odra? [nie]  

 

2.  Wspólne wykonanie kotyliona w barwach narodowych – kotylion proszę wykonać z 

dostępnych w domu materiałów: bibuły, wycinanek, kolorowego papieru. Jeśli nie ma 

– używamy kredek. 

 

3. Proszę ułożyć online puzzle:  (flaga i godło) 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08cca04a99bd 

 

4. Gimnastyka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

5. Praca plastyczna – śladami legend.  

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

 

 

 

 

POWODZENIA  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08cca04a99bd
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
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