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MAJ 

06.05 – 08.05.2020 

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,  

 

06.05.2020 – środa 

Temat: Warszawa – nasza stolica 

 

Na początku zabawy możesz przywitać się z rodzicami naszą piosenką 😊  

(na pewno im się spodoba!) Jestem pewna, że dobrze pamiętasz słowa: 

Wszyscy są, witam Was! 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy! 

Następnie proszę Cię , uważnie wysłuchaj wiersza Z. Dmitrocy Legenda o 

warszawskiej Syrence. 

Legenda o warszawskiej Syrence 

Piękna Syrenka, Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy Wisłą przybyła. 
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Zauważyli Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała Im w ciężkiej pracy. 

Rybacy dla niej Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał W ciasnej zagrodzie. 

Z żalu i smutku Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł Jej syn rybaka. 

Syrenka za to Podziękowała 

I bronić miasta Przyobiecała. 

Od tamtej pory I dniem, 

i nocą Służy Warszawie Swoją pomocą. 

 

 

Brawo! Jestem z Ciebie dumna! 

 

Pewnie wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla Ciebie łatwe 

– więc proszę wstań i poskocz 5 razy jak najwyżej potrafisz a następnie 

wyciągnij ręce w górę i spróbuj dosięgnąć lampy.  

 

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat wiersza: 

 Gdzie mieszkała Syrenka?  

 Co zrobił Syrence kupiec?  

 Kto uratował Syrenkę?  

 Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 
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Jeżeli nie będziesz znał odpowiedzi na któreś z pytań – nie martw się, rodzice 

z chęcią pomogą 😊  

Brawo! Poszło Ci świetnie😊 

Teraz zapraszam Cię do wykonania pracy plastycznej – pokolorowania herbu 

Warszawy według wzoru.  

 

 

Kartę można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania powyższej karty spróbuj z 

rodzicami narysować Syrenkę warszawską😊  

 

Dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie życzę dobrego dnia😊  

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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07.05.2020 – czwartek 

Temat dnia: Kolory flagi 

Na początku zajęć przypomnij sobie wierszyk  z pokazywaniem dzięki, któremu 

łatwiej się wyciszysz i skupisz😊 

Na pewno doskonale go pamiętasz!  

„Małe rączki sobie klaszczą, czasem także się pogłaszczą i w „kolanka 

zastukają, no i dzieciom pomachają! 

Zapraszam Cię teraz do zabawy Czerwone i białe. 

Potrzebne Ci będą:  

 czerwone i białe przedmioty😊   

 dwa średniej wielkości pudełka, 

Proszę segreguj przedmioty ze względu na kolor.  

Do jednego pudełka wkładaj obrazki z czerwonymi przedmiotami, do drugiego 

– z białymi. Rozejrzyj się po swoim pokoju i wskaż przedmioty w czerwonym i 

w białym kolorze. Podaj, proszę przykłady tego, co jeszcze jest czerwone i co 

jeszcze jest białe.  Super! Perfekcyjnie sobie z tym poradziłeś/łaś😊 

Jednym skokiem przechodzimy do ćwiczenia oddechowego  Powiewająca 

flaga😊 

Potrzebna Ci będzie flaga, którą wykonałeś/łaś w ubiegłym tygodniu. 

Następnie przypominamy sobie właściwy tor oddechowy. Proszę wciągnij  

powietrze nosem, wypuszczaj ustami, naśladując wiatr dmuchający na flagę. 

Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny.  

Brawo! 😊 

 

Teraz proszę usiądź wygodnie i posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej Moja 

Ojczyzna. 

Powtarzaj proszę za rodzicami fragmenty wiersza: Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 
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Moja Ojczyzna 

Spoglądam na flagę, jak dumnie powiewa. 

„Kocham Cię, Ojczyzno” serce moje śpiewa. 

Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham wioski, miasta, kocham lasy, góry! 

I Morze Bałtyckie, i jeszcze Mazury… 

Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham hymn, nasz język i Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” – płynie z serca mego. 

Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

A za kilka lat, kiedy będę duży, 

chciałbym całym sercem Tobie, Polsko, służyć! 

Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

Teraz proponuję Ci zabawę konstrukcyjną Budujemy Polskę.  

Potrzebne Ci będą : 

 skakanki, 

 klocki, 

 Poproś mamę lub tatę aby poukładał na podłodze ze skakanek kontur 

granic Polski, za to Ty masz za zadanie wypełnić go różnego rodzaju 

budowlami. Potem proszę opowiedz rodzicom, co zbudowałeś/łaś. 

 Jeśli masz taką możliwość – Proszę prześlij mi z zdjęcia swoich 

budowli/prac 😊 z chęcią je obejrzę😊  

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! 😊 

 

https://drive.google.com/open?id=1fwgyUlekfaWlEVgkk1nlE52sxa4Pv78k
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Serdecznie dziękuję Tobie i Twoim Rodzicom za przeprowadzenie tych zajęć😊 

Do jutra😊 

 

08.05.2020 – piątek 

Temat dnia: Polskie symbole narodowe 

Witam Cię w kolejny piątek!  Jak ten czas leci! Mam nadzieję, że jesteś 

gotowy/wa do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję taniec 😊                     

Mam nadzieję, że go dobrze pamiętasz, jeśli nie – nic się nie martw😊 

przesyłam również instrukcję 😊 

 

 

 

 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

 

 

Tutaj można odtworzyć/ pobrać piosenkę: 

https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lW

T 

 

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się – możesz                 

po prostu poruszać się zgodnie z tekstem i wskazówkami😊 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊 

Proszę abyś teraz wysłuchał/a wiersza E. Stadmüller Kim jesteś? 

 

Kim jesteś? 

Czy wiesz, kim jesteś? 

To oczywiste! 

Co jest Ci bliskie? 

Znaki ojczyste. 

https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT
https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT
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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 

Brawo! Pięknie wysłuchałeś/łaś wiersza 

Wytrzymaj jeszcze chwilkę w skupieniu - rodzice zapytają Cię o kilka 

szczegółów, dotyczących wiersza:  

 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? 

 

Pięknie spisałeś/łaś się😊 Jestem z Ciebie dumna! 

 

Jeśli masz możliwość wydrukowania kolejnej strony zapraszam Cię do 

zabawy: 

Proszę pobierz obrazek tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1z0Xynf0579YiyTcnMnS8mq0fq6iaHBcS 

 

https://drive.google.com/open?id=1z0Xynf0579YiyTcnMnS8mq0fq6iaHBcS
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Pobierz obrazek i wraz z rodzicami wytnij go a następnie spróbuj ułożyć😊 

Powodzenia😊!  Wiem, że na pewno dasz radę😊 

Na koniec zajęć i całego tygodnia zapraszam Cię do uzupełnienia karty pracy 

Moja droga do przedszkola  

Przygotuj:  

 kartę pracy z widokiem drogi do przedszkola,  

 kredki,  

 obrazki: dorośli i dzieci, samochód.  

Kartę pracy możesz pobrać tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf#page=29 

Postacie do przyklejenia można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf#page=83 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf#page=29
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf#page=83
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Teraz naklej w odpowiednich miejscach na karcie obrazki dorosłych i dzieci. 

Naklej w odpowiednim miejscu obrazek samochodu. Pokoloruj słońce na 

odpowiedni kolor. 

Jeśli nie masz możliwości pobrania / wydrukowania karty – proszę abyś 

narysował/ała swoją droge do przedszkola😊 

Powodzenia! 

 

Bardzo dziękuję Ci za ten tydzień, 

dziękuje Państwu za zaangażowanie i wiele czasu poświęconego 

aby te zajęcia przeprowadzić. 

Ściskam Was Skrzaty mocno, każdego z osobna😊 

Życzę spokoju i zdrowia, w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu 

mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Proszę również, jeśli to możliwe o przesyłanie zdjęć prac wykonanych przez 

dzieci na mojego maila😊  

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę 

codziennie w godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki , puzzle i zadania 

dodatkowe związane z tematyką zajęć😊 

przesyłam linki: 

mailto:m.olbrich@mp18.pl
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Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhL

wdC 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

