
DRODZY RODZICE,  KOCHANE DZIECI  WITAMY WAS SERDECZNIE!  

DZIĘKUJEMY ZA WYKONANIE PIĘKNYCH LAUREK  DLA AMELKI. 
 

 
  

Zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji zabaw i ćwiczeń. 

Prosimy również w dalszym ciągu o przesyłanie zdjęć dzieci w trakcie wykonywania 

ćwiczeń, różnych zabaw oraz  prac plastycznych. Życzymy miłej zabawy i nauki!  

 p. Jadzia i p. Róża 
 

W tym tygodniu mówić będziemy o Polsce: o symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. 

Dzieci poznają pojęcie ojczyzna i dowiedzą się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem 

jest Polska.  

Proponowane formy aktywności w tym tygodniu mają również na celu budowanie poczucia 

przynależności do rodziny. Dziecko już od pierwszych chwil życia przygotowuje się do dorosłości. To, co 

słyszy i widzi oraz sposób, w jaki jest traktowane, wpływa na to, co będzie myślało w przyszłości o sobie, 

innych i otaczającym świecie oraz jak będzie postępowało. Dlatego ważne jest, by rozmawiać z nim we 

właściwy sposób: mówić o swoich uczuciach („jest mi przykro, że...”), nie oceniać, ale opisywać, co się 

stało („nie sprzątnąłeś zabawek” zamiast „jesteś bałaganiarzem”), nie porównywać do innych „Zuzia zawsze 

ma porządek”), dać rozwiązanie („teraz powrzucaj zabawki do pudełka”), chwalić. 

 

CEL OGÓLNY: Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas prowadzenia swobodnych rozmów, 

wypowiedzi, poznawania symboli narodowych.  



27.04.2020 - poniedziałek 

1. Ćwiczenia spostrzegawczości Segregujemy zakrętki ( lub kółka wycięte z papieru w tych kolorach, 

mogą być również klocki) -  dziecko segreguje zakrętki według kolorów. Nazywa kolory, szacuje, 

jakiego koloru zakrętek jest więcej, a jakiego koloru – mniej. 

2. Zabawa kreatywna Biało-czerwone obrazki. Dziecko ma za zadanie ułożyć obrazek z zakrętek, 

wykorzystując do tego tylko białe zakrętki i czerwone zakrętki. Opowiada o tym, co ułożyło. 

3. Prezentacja i omówienie symboli narodowych, ich nazw i wyglądu. Wspólnie z dzieckiem oglądanie 

filmu „Polak mały” . 

 https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Lusterko dla  dziecka. 

 

Kolory flagi – Rodzic  podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, 

gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę. 

 

Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza językiem po górnej 

wardze, od jednego kącika ust do drugiego.  

 

Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dziecko naśladuje osobno stukot kopyt koni każdego z bohaterów 

legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbija go, jednocześnie ściągając wargi w 

dziobek i rozciągając szeroko.  

 

Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i poruszając nim na boki, tak jak 

orzeł swymi skrzydłami. 
 

Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język do przodu i porusza 

nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę.  

 

5. Rysowanie po śladzie flagi i kolorowanie jej według wzoru ( można wykonać wyklejankę), 

podawanie nazw użytych kolorów.  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/


 

 



6. Gra planszowa – ćwiczenia w liczeniu (kostka do gry, pionki, plansza, można wykonać wspólnie z 

dzieckiem) 

 

28. 04.2020 - wtorek 

1. Zabawa relaksacyjna „Odpoczynek na łonie natury”. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosy lasu i śpiew ptaków) 

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU 

 

Rodzic  prosi, aby dziecko położyło się na plecach i posłuchało jego opowieści z zamkniętymi oczami (w tle 

słychać ciche dźwięki muzyki). 

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy nasze plecaki i wyruszyliśmy przed siebie. 

Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał się w małej miejscowości. Ponieważ dzień był słoneczny, 

zrobiliśmy sobie spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom ukazała się piękna i cicha polana. Nie było 

tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum drzew. Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, 

obserwując, jak na niebie wolno przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Po jakimś czasie obudziło nas kapa-

nie kropel deszczu. Szybko zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, który zawiózł nas do naszej 

miejscowości. To była cudowna wyprawa! 

Dziecko otwiera oczy i opowiada o swoich wrażeniach (co słyszało, czy to było przyjemne). Może 

naśladować poszczególne etapy opowieści (np. pakowanie plecaka, spacer, leżenie na kocu, bieg). 

 

2. Słuchanie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


3.  Improwizacja ruchowa do piosenki  „Jesteśmy Polką i Polakiem”.  

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

Dziecko otrzymuje białe i czerwone wstążki z bibuły i tańcząc porusza nimi w rytm piosenki. 

4. Rozmowa przy mapie – Kolory na mapie. 

Dziecko z pomocą Rodzica  wskazuje na mapie góry, morze, jeziora, miasta itp. Wspólnie obserwuje, jakimi 

kolorami są one oznaczone.  

 

 

1.   Układamy puzzle ( propozycja do wyboru). 

Obrazek  pocięty na kilka części 

Dziecko składa w całość i przykleja na kartę. Następnie próbuje określić, co na niej jest.  

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


 



 

 

 



29. 04.2020 - środa 

1. Zabawa „ Segregowanie”. 

Spinacze do bielizny: mogą być białe i czerwone lub w dostępnych kolorach, talerze papierowe.  

Dziecko  wykonuje zadanie ćwiczące sprawność i precyzję dłoni: przypina do krawędzi talerzyka, 

naprzemiennie, spinacze do bielizny w kolorach białym i czerwonym. 

 

2. Nauka na pamięć wiersza Barwy ojczyste  Cz. Janczarskiego. 

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://www.youtube.com/watch?v=xYAhNEc5g9A 

 

 

Rodzic demonstruje dzieciom flagę Polski i mówi o symbolice barw narodowych, o tradycji wywieszania 

flagi z okazji świąt państwowych i że 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzic  pyta, 

gdzie dziecko widziało flagę Polski. (Np. podczas dekoracji medalami sportowców polskich).  

Dziecko rozpoznaje flagę Polski wśród kilku różnych obrazków flag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xYAhNEc5g9A


3. Praca plastyczna: wykonanie flagi Polski z bibuły białej i czerwonej, lub pomalowanej karki. 

Przyczepienie do patyczka. 

4. Ćwiczenia oddechowe Powiewająca flaga. 

Flaga dla dziecka. 

Dziecko wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami, naśladując wiatr dmuchający na flagę. Wiatr jest raz 

silny, a raz słaby i delikatny. 

 

5. Zabawa bieżna Dwa kolory. 

Wstążki w kolorach białym i czerwonym (paski bibuły). 

Dziecko otrzymuje wstążkę w kolorze białym i czerwonym i swobodnie biega po wyznaczonym terenie, 

machając wstążkami. Na klaśnięcie przykuca, następnie po chwili znów swobodnie biega po wyznaczonym 

terenie. 

 

2. Zabawa konstrukcyjna Budujemy Polskę. 

Skakanki, klocki. 

Rodzic  układa na podłodze ze skakanek kontur granic Polski, a zadanie dziecka polega na wypełnieniu go 

różnego rodzaju budowlami. Dziecko omawia, co zbudowało.   

 

 
Ćwiczenia graficzne dla chętnych dzieci. 

 



30.04.2020 – czwartek  

1. Zabawa dydaktyczna Jak się nazywasz? 

Rodzic prosi, aby dziecko przedstawiło się (4-latek może podać swój adres zamieszkania). Mówi, dlaczego 

warto to wiedzieć i kiedy takich informacji nie należy podawać (np. nieznajomemu). 

 

2. Ćwiczenia słuchowe Dzielimy na sylaby. 

Rodzic wypowiada sylabami słowa związane z Polską (np.: fla-ga, Wis-ła), a zadaniem dziecka jest podawa-

nie całej nazwy. 

  

3. Słuchanie wiersza E. Stadmüller Kim jesteś? – utrwalenie wiadomości 

– Czy wiesz, kim jesteś? – To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? – Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy  – biało-czerwone, 

ojczyste godło – orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie Mazurka dźwięki, 

no i stolica– miasto Syrenki. 

I jeszcze Wisła, co sobie płynie 

raz po wyżynie, raz po równinie, 

i mija miasta prześliczne takie. 

Już wiesz, kim jesteś? – Jestem Polakiem. 

 

Rozmowa na podstawie wiersza.  

– O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 

– Jakie są nasze barwy narodowe? 

– Jak wygląda nasze godło? 

– Jaka się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce?  

– Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 

 

4.Wyklejanie plasteliną flagi Polski. Ćwiczenie sprawności manualnej palców.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-wyklejania-plastelina-malowania/ 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-wyklejania-plastelina-malowania/


5. Mazurek Dąbrowskiego – słuchanie pierwszej zwrotki hymnu Polski.  

Wyjaśnienie słowa hymn. Rozmowa o tym, dlaczego i kiedy go śpiewamy oraz jaką postawę należy 

wtedy przyjąć.  

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

Zapoznanie dzieci z walutą Polski, prezentacja waluty.   
                     

6. Zabawy ruchowe z gazetami: 

• Czapeczka – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła. 

• Wokół gazety  – marsz wokół gazety, na przerwę (klaśnięcie w dłonie) zatrzymujemy się i kucamy na 

gazecie. 

• Przeskoki nad gazetą (obunóż, na jednej nodze) 

• Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie –przesuwanie gazety (do 

przodu, do tyłu), powrót do pozycji wyjściowej. 

• Jazda na gazecie – (siad na gazecie lub kartce A4, odpychanie się kończynami dolnymi i górnymi). 

• Zgniatanie gazety w kulkę, przekładanie papierowej kulki z dłoni do dłoni, pod kolanem itp. 

• W leżeniu przodem, tyłem przekładanie papierowych kul z dłoni do dłoni. 

• Podrzucanie, chwytanie kulek. 

  

Polecamy dodatkowe karty pracy, dotyczące omawianej tematyki (wskazywanie różnic, 

kolorowanie według schematu, kolorowanie pól według wzoru. labirynty):  

http://maluchwdomu.pl/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qz-hRj-0AzTQoRJxKqIDbrW5vmyIvCYi/view 
 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I RODZICOM CIERPLIWOŚCI I 

WYTRWAŁOŚCI. ZAPRASZAMY DO PODEJMOWANIA PROPONOWANYCH FORM 

AKTYWNOŚCI. Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA RELACJE W FORMIE ZDJĘĆ I 

KRÓTKICH FILMÓW (NP. Z RECYTACJI WIERSZA, ŚPIEWANIA PIOSENKI). 

 

POZDRAWIAMY: P. JADZIA I P. RÓŻA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
http://maluchwdomu.pl/
https://drive.google.com/file/d/1Qz-hRj-0AzTQoRJxKqIDbrW5vmyIvCYi/view

