
KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE! 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy dbać o naszą 

planetę. Poruszyliśmy kwestię właściwego zachowania w lesie, zanieczyszczeniu wody oraz 

powietrza, używaniu surowców wtórnych i segregacji odpadów. Dowiedzieliśmy się jak ważne 

jest utrzymywanie porządku wokół siebie. Wiemy już, jakie zachowania wobec przyrody są 

właściwe, a jakie nie. Dowiedzieliśmy się o zagrożeniach występujących w lesie – pożary, 

zanieczyszczenia. Uczyliśmy się o konieczności segregacji śmieci. Przedszkolaki potrafią 

również wyrzucić odpady do odpowiednich pojemników oznaczonych specjalnymi kolorami 

(niebieski - papier, zielony - szkło, żółty – metal i plastik, brązowy - odpady biodegradowalne 

oraz czarny - odpady zmieszane). Poznaliśmy także możliwości wykorzystania surowców 

wtórnych podczas zabawy (liczenie zakrętek, segregowanie kolorów, stworzenie tęczy  

i ekologicznego drzewa). 

Mam nadzieję kochane dzieci, że korzystacie z propozycji zabaw oraz zadań 

umieszczonych na stronie przedszkola. Jestem bardzo ciekawa wykonanych przez Was prac. 

Wszystkie zabawy oraz zadania można wykonać w dowolnym terminie, mają one na celu 

urozmaicenie czasu. Tematy związane z łączeniem kropek oraz szlaczkami służą usprawnianiu 

małych rączek, jak również koordynacji oko-ręka. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia  Przed nami nowy tydzień, w którym 

porozmawiamy o naszej ojczyźnie. 

Zachęcam do przesyłania zdjęć swoich prac na adres: p.93_grupa_pierwsza@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.2020-30.04.2020 

 

Temat tygodniowy: „Polska to mój dom”. 

 

1. „Flaga” – rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej. 

 

Wisi wysoko. 

Biało-czerwona. 

Często z wiatrem musi się zmagać. 

To symbol Polski, to nasza… (flaga). 

 

2. „Biało czerwone” – słuchanie opowiadania E. Stadmüller.  

 

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej grupa średniaków przygotowała 

inscenizację legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”. Kuba grał Czecha, Bartek – Rusa,  

a Olek – Lecha. 

Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak poważna rola, więc bardzo się przejmował  

i wciąż powtarzał:  

- Chodźmy ku północy, serce mi mówi, że tam znajdziemy nasz nowy dom. Jego wierny 

lud – czyli Oskar z Karolem i Kubą oraz Basia, Malwinka, Wiktoria i Ania – ufnie 

podążył za nim. Nagle wszyscy zatrzymali się, bo oto ich oczom ukazał się wspaniały 

widok. Wyświetlał się on na ścianie, a przedstawiał leśną polanę o zachodzie słońca. 

Na środku tej polany rósł potężny dąb, a w jego konarach widać było gniazdo orła. 

Piękny biały ptak siedział w nim z rozłożonymi skrzydłami, zupełnie jakby chciał 

ochronić swe pisklęta przed niebezpieczeństwem. 

- Oto nasz znak! – wołał Olek. – I nasze barwy! 

W tym momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz przedstawiający polską biało-

czerwoną flagę i godło narodowe – białego orła w złotej koronie na czerwonym tle. 

Przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci z przedszkola. Ada też. 

Po obiedzie grupa Olka robiła chorągiewki. Zadanie polegało na przyklejeniu biało-

czerwonej karteczki do cienkiego patyczka. Z początku szło to opornie, ale już przy 

trzeciej chorągiewce wszyscy nabierali wprawy. 

- Kto chce, może sobie zabrać do domu kilka chorągiewek i patyczków – zachęcała pani. 

– Będzie można 2 maja udekorować nimi okno albo balkon… Niech wszyscy widzą, że 

cieszymy się z tego, że jesteśmy Polakami. 



Olkowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Nie namyślając się zbyt długo, 

wpakował cały plik chorągiewek i garść patyczków do swojej tekturowej teczki i zabrał 

do domu.  

Do wieczora bawił się świetnie z Adą, grał z tatą w piłkę, pomagał mamie robić kisiel. 

Dopiero następnego dnia przypomniał sobie o chorągiewkach. 

-Jutro święto flagi! – zawołał przerażony – A ja zapomniałem o moich chorągiewkach. 

Pani powiedziała, że trzeba udekorować nimi dom. Sam przecież wybrałem te kolory… 

Ada poważnie kiwnęła głową. 

- Był księciem Lechem – poświadczyła zgodnie z prawdą. 

- I co teraz? – zapytał tato. 

- Będę je sklejał – oświadczył mężnie książę Lech. 

Niestety, szybko okazało się, że kleją mu się palce. Mama z tatą popatrzyli na niego i… 

zabrali się do roboty. Tym razem chorągiewki powstawały w ekspresowym tempie. 

Zanim zapadł zmrok, okna i balkon były udekorowane, a szczęśliwy książę Lech chrapał 

w najlepsze. Może śnił mu się kołujący wysoko na niebie orzeł z biało-czerwoną 

chorągiewką w dziobie? Kto to wie? 

 

Rodzic na podstawie opowiadania oraz ilustracji zadaje następujące pytania: 

- Jak Olek świętował Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 

- Jakie kolory ma flaga Polski? 

- Jaki ptak jest symbolem narodowym Polski? 

 - Co sklejał Olek w domu z rodzicami? 

- Co udekorowali rodzice chorągiewkami? 

- Po co ludzie dekorują flagami swoje domy? 

- Jak się nazywa kraj, w którym mieszkamy? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. „Polska” – słuchanie wiersza oraz rozmowa na temat treści. 

 

Polska 

Ryszard Przymus 

 

Polska – to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska – Ojczyzna… 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

 

Zadajemy następujące pytania: 

- O jakim kraju była mowa w wierszu? 

- Co to znaczy, że jesteśmy Polakami i mówimy po polsku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Rodzice, pokażmy dzieciom na mapie morze, góry, rzekę Wisłę. 

 

4. „Barwy Ojczyste” – zapoznanie z wierszem. 

 

Barwy Ojczyste 

Czesław Janczarski 

 

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. 

 

 

Wyjaśniamy dzieciom słowo flaga i omawiamy jej wygląd. Zwracamy uwagę na kolorystykę 

oraz ułożenie kolorów. 

 

5. „Stolica Polski” – zabawa dydaktyczna. 

Dzieci oglądają poniższe obrazki wypowiadając się swobodnie na ich temat. 

Następnie odpowiadają na pytania: 

- Czy ktoś z was widział te miejsca w Warszawie? 

Należy powiedzieć, że Warszawa jest stolicą Polski. 

 

 

 

 

 

 



Zamek Królewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pałac Kultury i Nauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrenka Warszawska 

 

 



6. „Wars i Sawa” – słuchanie legendy. 

 

Wars i Sawa 

Wanda Chotomska 

 

Dawno bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś 

dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: 

Siedem fal mnie strzeże 

i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, 

niech się tutaj zjawi. 

Piosenkę śpiewała dziewczyna. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 

zawahał się ani chwili: 

- Nie boję się niczego! – zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak 

odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa burza. 

- Roztrzaskamy ci wiosła! Syczały błyskawice. 

- Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher. 

- Zatopimy łódź! – groziły fale. 

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 

dogonić. Kiedy był już w środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół 

rybę, pół dziewczynę. Była to syrenka. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął 

rękę. Syrena podała tarczę i miecz. I nagle… zmieniła się w piękną dziewczynę. 

- Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było 

jak w bajce: 

Żyli długo i szczęśliwie 

dzielny Wars i piękna Sawa. 

Rosło miasto nad Wisłą – 

dzielna, piękna Warszawa. 

Fale płyną jak dawniej… 

Wiatr powtarza piosenkę. 

- Jaki herb ma Warszawa? 

- Syrenkę! 

 

 



Zadajemy następujące pytania: 

- Jak miał na imię rybak? 

- Jak miała na imię dziewczyna, która postanowił uratować rybak? 

- Jak wyglądała dziewczyna? 

- Co straszyło rybaka? 

- Co Wars dostał od dziewczyny? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Nad jaką rzeką powstało miasto Warszawa? 

 

7. „Znak” – słuchanie wiersza. 

 

Znak 

Maria Łaszczuk 

 

Czy wiesz, jaki to znak: 

w czerwonym polu biały ptak? 

Wiem – odpowiedział Jędrek mały. 

- To jest znak Polski: orzeł biały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśniamy dzieciom, co to jest symbol narodowy – znak Polski, którym jest orzeł biały. 

 

8. „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski. 

Przypominamy, iż podczas słuchania i śpiewania hymnu należy zachować powagę, 

ponieważ jest to nasz symbol narodowy. Dzieci słuchają nagrania hymnu stojąc prosto. 

Po wysłuchaniu wyjaśnijmy, w jakich sytuacjach możemy usłyszeć hymn narodowy. 



Link: https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

9. „Powiewająca flaga” – ćwiczenia oddechowe.  

Dzieci wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami, naśladując wiatr dmuchający 

na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny. 

 

10.  Zabawa w kończenie zdań. 

Kraj, w którym mieszkam, to… 

Godło Polski przedstawia… 

Flaga Polski ma dwa kolory: … 

Gdy słyszymy hymn, musimy… 

Nasze symbole narodowe to… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


11. „Ilustrowanie czynności ruchem” – zabawa ruchowa. 

Mówimy dzieciom, w jaki sposób można spędzać czas wolny np.: jeździć na rowerze, 

pływać łódką. Dzieci demonstrują ruch, np.: jazda na rowerze – w leżeniu na plecach 

wykonują rowerek, pływanie łódką – w siadzie skrzyżnym pochylają rytmicznie tułów  

i wiosłują rękami, pływanie w jeziorze lub morzu – w leżeniu na brzuchu – 

zagarnianie wody szerokimi ruchami ramion itp. 

 

12. „Wisła” – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Dzieci rysują palcami na tackach z piaskiem wzory fal rzecznych z jednoczesnym 

naśladowaniem szumu wiatru i wody: szszsz… 

 

13. „Biel i czerwień” – zabawa ruchowa. 

Rodzic gra rytmicznie na tamburynie, a dzieci przeskakują z nogi na nogę. W trakcie 

ciszy dzieci podbiegają do czegoś czerwonego lub białego znajdującego się w pokoju. 

Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dzieci dotykają przedmiotów inną częścią ciała 

np.: palcem, dłonią. 

 

14.  „Czerwone i białe” – zabawa dydaktyczna. 

Dzieci segregują przedmioty ze wzglądu na kolor. Do jednej obręczy wkładają rzeczy 

czerwone, a do drugiej rzeczy białe. Następnie przeliczają ile jest rzeczy czerwonych, 

a ile białych. 

 

15. „Wędrówka po górach” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Dzieci maszerują. Najpierw szybko unoszą wysoko kolana. Następnie idą coraz 

wolniej, ponieważ wchodzą na górę. Na hasło: Schodzimy z góry dzieci naśladują 

szybki chód z wysokim unoszeniem kolan. 

 

16. „Most” – zabawa ruchowa z elementem zachowania równowagi. 

Na dywanie rozkładamy sznurek. Zadaniem dzieci jest przejść po nim stopa za stopą, 

tak jak po moście, by nie spaść do rzeki. 

 

 

 

 



17. „Białe orły” – zabawa ruchowa. 

Dzieci biegają przy muzyce, naśladując lot orła (ręce rozłożone w bok, poruszają nimi 

jak skrzydłami). Gdy muzyka cichnie, na hasło: Orły lądują dzieci zatrzymują się i 

opuszczają ręce. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

 

18.  „Polska mój kraj” – wykonanie pracy plastycznej. 

Wyklejanie białymi oraz czerwonymi kuleczkami bibuły mapy Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


