
Drodzy Rodzice, kochane dzieci. 
 

To już kolejny tydzień zdalnego nauczania . W najbliższych dniach mówić będziemy o   

o Polsce,  kraju, w którym mieszkamy oraz kraju, który należy do Unii Europejskiej. 

Poznamy  znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota. Utrwalimy 

znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz niektórych symboli Unii 

Europejskiej. Będziemy  rozmawiać też  o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie 

zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.  

Zapraszamy wszystkich do wspólnych zabaw.  

 

TERMIN REALIZACJI: 04.05.2020r. – 08.05.2020r. (25 GODZ.PPWP) 

 
CEL OGÓLNY : WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ ROZWIJANIE 

ZAINTERESOWAŃ KRAJEM I UNIĄ EUROPEJSKĄ 

Dzień 1 – 04.05.20 

Słuchanie fragmentu wiersza „Polska”- wskazywanie symboli pojawiających się w treści 

wiersza 

Polska (fragment)  
Małgorzata Strzałkowska  

Polska leży w Europie.  

Polska to jest kraj nad Wisłą.  

Polska leży nad Bałtykiem.  

I to wszystko? Nie! Nie wszystko!  

Polska naszą jest ojczyzną –  

Tu żyjemy, tu mieszkamy.  

Tu uczymy się, bawimy,  

I marzymy, i kochamy.  

Herb, czasami zwany godłem,  

To jest wspólny znak rodaków.  

Orzeł na czerwonej tarczy  

To odwieczny herb Polaków.  

Flaga jest symbolem państwa.  

Tak wygląda polska flaga –  

Biały kolor to szlachetność,  

Czerwień – męstwo i odwaga.  

Polskim Hymnem Narodowym  

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego 

 

      



POLSKA - Moja ojczyzna - Informacje o Polsce: 

 https://youtu.be/Xv7DNwMDoAM 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A 

 Słuchania i odśpiewanie hymnu narodowego 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ 

 

Karty pracy: 

 

Dla dzieci starszych: 

Praca z KP4.11a- identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich 

miejscach. 

Praca z KP4.11b- doskonalenie spostrzegawczości, 

Dzień 2 – 05.05.20 

Zagadki znad Wisły  

https://youtu.be/20_HspeIrEA 

 

 

https://youtu.be/Xv7DNwMDoAM
https://youtu.be/xQk8p7XY23A
https://youtu.be/ioUutRw9WeQ
https://youtu.be/20_HspeIrEA


Kodowanie na dywanie  

   

 

 

Dla dzieci starszych : 

Praca z KP4.12a – poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie zainteresowania zabytkami stolic 

Praca z KP4.12b – doskonalenie motoryki małej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Dzień 3 – 06.05.20 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno,  wolno, wolno, szybko, szybko, 

szybko, wolno, wolno, wolno, szybko, szybko, szybko itd.  

2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy 

zapadnięte (wklęsłe)”, (około 8 powtórzeń). 



3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić 

na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. 

4. Marsz na czworaka w podporze przodem, w różnych kierunkach. 

5. Szybki sprint w miejscu. 

6. Klęk podparty, wykonujemy ruch do tyłu, opierając pośladki o stopy, równocześnie 

chowamy głowę między ramiona. Powracamy do klęku podpartego.  

7. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10 żabich skoków). 

8. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Kto silniejszy”. Siadamy naprzeciwko dziecka: 

siad skrzyżny. Podajemy sobie ręce. Kolana dotykają się. Przeciągamy się raz w 

jedną, raz w drugą stronę. 

9. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale 

po każdym podrzucie robimy obrót: raz w lewo, raz w prawo. 

10. Siadamy. Na ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z podłogi i klaszczemy. 

„Polskie krajobrazy” – wędrówki z mapą 

https://youtu.be/8n6D0PpUD9Q 

https://youtu.be/fTAKRwHG09I 

   

Dla dzieci starszych: 

KP4.14a – doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności identyfikowania głoski  

w słowach, 

Dzień 4 – 07.05.20 

Poznaj Unię Europejską 

https://youtu.be/h58YVP1Zvmw 

 

Dla dzieci starszych: 

Zabawy z literą F, f– zabawy w słowa, sylaby, głoski, ćwiczenia grafomotoryczne, sensoryczne 

(lepienie z plasteliny, pisanie na kaszy). 

https://youtu.be/8n6D0PpUD9Q
c
c
https://youtu.be/h58YVP1Zvmw


 

   

Dzień 5 – 08.05.20 

 

Piosenki młodego patrioty 

https://youtu.be/O8lbwWF7yXo 

Gry i karty pracy : 

https://panimonia.pl/2020/04/27/polska-prezentacja-interaktywne-gry-i-karty-pracy/ 

 

https://youtu.be/O8lbwWF7yXo
https://panimonia.pl/2020/04/27/polska-prezentacja-interaktywne-gry-i-karty-pracy/


 

 

 

Życzymy wszystkim miłej zabawy. 

Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności.  

Dzielcie się z nami swoimi sukcesami przysyłając do nas zdjęcia.  

Pozdrawiamy: p. Basia i p. Monika  


