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MAJ  

04.05 – 05.05.2020 

Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

 

Cele ogólne  

• zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem, 

 • kształtowanie polskiej tożsamości,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 • rozwijanie sprawności rąk. 

 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• wie, jak wyglądają polska flaga i polskie godło,  

• wie, że jest Polakiem,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

 

04.05.2020 – poniedziałek 

Temat: Biało-czerwona flaga 

Witam Was Kochane Skrzaty! 

Jak minął Wam weekend? Mam nadzieje, że ciekawie 😊  

W tym tygodniu kontynuujemy tematykę Polski - naszej ojczyzny😊  

 

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali piosenką, jestem pewna, że ją 

doskonale pamiętacie: 

Witaj …(tutaj imię) /*2 

Jak się masz? /*2 

Wszyscy Cię kochamy / *2 

Bądź wśród nas! /*2 

Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie 

im bardzo miło😊 
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W tym tygodniu zajmiemy się tematyką naszej ojczyzny.  

Na pewno pamiętacie jak w tamtym tygodniu opowiadaliśmy o naszym 

mieście, naszym kraju, kolorowaliśmy i tworzyliśmy flagę Polski😊  

Jeśli troszkę Wam się zapomniało – nie martwcie się bo dziś przypomnimy 

sobie wszystko!  

Proszę usiądź teraz wygodnie i posłuchaj krótkiego wiersza o Polsce😊 

 

 

 

„Piękny kraj” 

 

To są nasze trzy symbole 

Wiszą one w każdej szkole: 

Hymn- to pieśń jest tak poważna 

Dla Polaka bardzo ważna. 

Orzeł złotem ozdobiony 

Blaskiem królewskiej korony. 

Flagi wygląd jest złożony 

Kolor biały i czerwony. 

Od małego przedszkolaka 

W każdej głowie myśl jest taka: 

Polska to jest piękny kraj 

A w tym kraju istny raj.” 

 

Brawo! Pięknie wysłuchałeś/łaś wiersza!  
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Teraz mama lub tata zada Ci kilka pytań dotyczących wiersza😊  

Ale spokojnie – jeśli nie znasz odpowiedzi na któreś z pytań- rodzice na 

pewno pomogą😊 

 Jakich kolorów potrzebujesz do pokolorowania  flagi  Polski? 

 Czy pamiętasz, jak wygląda godło Polski? 

 Czy wiesz, co to jest hymn? (śpiewaliśmy go w listopadzie w 

naszym przedszkolu😉) 

Pięknie spisałeś/łaś się😊 Jestem z Ciebie dumna! 

Zapraszam Cię do wysłuchania w wolnym czasie hymnu Polski😊 

 

Zachęcam Cię również do obejrzenia filmu Polak mały umieszczonego na 

stronie Instytutu Pamięci Narodowej.  

Film znajduje się na stronie internetowej: 

http://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/ 

 

A teraz proszę abyś wysłuchał/ała piosenki, z ubiegłego tygodnia😊 

Jesteśmy Polką i Polakiem😊 

Link do wysłuchania/pobrania tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1fwgyUlekfaWlEVgkk1nlE52sxa4Pv78k 

Możesz tańczyć, pląsać i poruszać się do piosenki😊  

Możesz również pobawić się z rodzicami w „Figury” – mama lub tata włączają 

muzykę – Ty tańczysz, poruszasz się do rytmu – kiedy rodzice wstrzymają 

odtwarzanie – stój, proszę nieruchomo😊 Powodzenia! 😊 

Jeśli jest to możliwe – proszę, przygotuj: 

plastelinę/ modelinę/farbki/mazaki lub po prostu kredki i wyklejaj/ maluj 

lub koloruj puste miejsca😊 

http://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/
https://drive.google.com/open?id=1fwgyUlekfaWlEVgkk1nlE52sxa4Pv78k
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Kartę można pobrać tutaj: 

https://lecibocian.pl/symbole-narodowe-nasza-ojczyzna-karty-pracy-od-

druku/ 

 

Brawo! Choć nie były to łatwe zadania!  Zrobiłeś/łaś to genialnie😊  

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach, 

radzisz sobie z nimi świetnie!  

Ciekawego dnia! I do jutra😊 

 

 

 

05.05.2020 – wtorek 

Temat dnia: Przyroda w mieście 

 

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołej 

zabawy relaksacyjnej, więc proszę połóż się  wygodnie  zamknij oczy                        

i wysłuchaj opowiadania😊 

 

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu.  

Spakowaliśmy nasze plecaki i dziarsko 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 

https://lecibocian.pl/symbole-narodowe-nasza-ojczyzna-karty-pracy-od-druku/
https://lecibocian.pl/symbole-narodowe-nasza-ojczyzna-karty-pracy-od-druku/
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jakimś czasie obudziło nas kapanie kropel deszczu. Szybko zebraliśmy nasze 

rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, który zawiózł nas do naszej miejscowości.  

To była cudowna wyprawa! Proszę otwórz oczy i  opowiedz o swoich 

wrażeniach (co słyszałeś/łaś, czy to było przyjemne). Możesz naśladować 

poszczególne etapy opowieści (np. pakowanie plecaka, spacer, leżenie na 

kocach, bieg). 

 

 

Teraz zapraszam Cię do zabawy Lata czy pływa? Proszę, abyś 

naśladował/ała lot motyla. Na klaśnięcie w dłonie mamy lub taty proszę 

zatrzymaj się. Następnie rodzice pytają.:  

 Co robi ryba? 

 Co robi ptak?  

Proszę, naśladuj poruszanie się danego zwierzęcia. 

  

I jak podobała Ci się zabawa? Jeżeli tak -  zapraszam Cię do zabawy, która na 

pewno pamiętasz z przedszkola😊 

Proszę przycupnij na środku pokoju i „zwiń się w kuleczkę”😊 

Mama lub tata mówią: Na środku podwórka leży kamyczek a pod tym 

kamyczkiem jest wielka norka, a w tej norce mieszka kto?   

Wtedy Ty poruszasz się jak określone zwierzę (które sobie wymyśliłeś/łaś) 

możesz również wydawać dźwięki😊  

Kiedy rodzice odgadną kim byłeś/aś – zamieniacie się miejscami 😊 Teraz Ty 

zgadujesz kim jest mama lub tata😉  

Powodzenia!! 😊 

 

Jeśli jest to możliwe – proszę idź na spacer z rodzicami😊  

Obserwuj przyrodę, drzewa i kwiaty😊 

Kiedy wrócisz opowiedz rodzicom, czy zaobserwowałeś/łaś w przyrodzie coś 

takiego, co najbardziej Ci się spodobało (np. drzewa, kwiaty). 

Możesz to narysować i przesłać mi zdjęcie swojej pracy na mój adres email😊 

Jestem bardzo ciekawa Twoich postępów 😊 

Na koniec zajęć zapraszam Cię do odnalezienia i przeliczenia naszych symboli 

narodowych😊 (przeliczając możesz namalować tyle kropek, ile jest 

określonych elementów😊) 
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Nie musisz drukować tej karty, jeśli jednak chciałbyś/łabyś przesyłam link: 

https://drive.google.com/open?id=1hnVKPOyKsgsp5GI7h2cYHi8q-8F7FZAb 

 

Dziękuję za dziś i życzę dobrego dnia! 😊 

https://drive.google.com/open?id=1hnVKPOyKsgsp5GI7h2cYHi8q-8F7FZAb

