
Tydzień 27.04.2020 – 30.04.2020

Temat: Polska to mój dom.

Drodzy Rodzice!

Niezmiennie dziękujemy za zdjęcia  oraz filmy! Jest  nam ogromnie miło i  nadal  zachęcamy do
kontaktu z nami :)

W tym tygodniu tematem przewodnim do zabaw i realizacji programu wychowania przedszkolnego
jest Polska.
 
Warto  dzieciom  przypomnieć,  jakie  są  polskie  symbole  narodowe oraz  co  oznaczają,  
warto dzieciom zorganizować okazję do wysłuchania polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, 
a także wykonać małą flagę i godło. 

– Prosimy o wysłuchanie  wiersza  Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”  oraz
opowiadania „Kotyliony”.

– Proponujemy porozmawiać z dziećmi o stolicy Polski (m.in. na podstawie legendy Wars
 i Sawa).

– Proponujemy do nauczenia piosenkę „Jestem Polakiem”  
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Słowa piosenki:

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

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


1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią, by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
Na pewno w drodze spotka Nas.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem...

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem..

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem...

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach
Pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku
Skąd szarym morzem
Można wyruszyć dalej w świat.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem..

Gdy dzieci  opanują słowa piosenki  mogą śpiewać ją w różny sposób:  ciszej,  głośniej,  wolniej,
szybciej, cienkim głosem, grubym głosem. 
 
-  Zabawy z  mapą mogą być  dla  dzieci  świetną  przygodą.  Pozwalają  na  niemal  niezauważalne
przyswajanie wiedzy o świecie i  nabywanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.  Warto
powiesić  na  ścianie  dużą  mapę  Polski,  Europy  czy  świata  i  zaznaczać  miejsca  wymarzonych
podróży oraz te, które odwiedziliście wraz z dzieckiem. Można też kupić lub wydrukować plan
najbliższej  okolicy i  zaznaczyć ważne dla  rodziny miejsca – dom,  pracę  mamy i  taty,  miejsca
zamieszkania  dalszych  członków  rodziny,  przedszkole,  szkołę,  basen,  kościół  itp.  

-  Podobną  zabawę  można  przeprowadzać  podczas  wyjazdów  na  wakacje  lub  wycieczki.  Już
maluchowi da się wytłumaczyć, czym jest i do czego służy mapa, i stopniowo uczyć korzystania 
z niej. Jeśli jest taka możliwość, warto wziąć udział w turystyczno - rekreacyjnych imprezach na
orientację – są one ciekawą alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania.  Polegają na odwiedzeniu
zaznaczonych na mapie punktów i wykonaniu zadań. Nawet jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie
samo poradzić sobie z mapą, może ją nieść i zaznaczać na niej odwiedzone punkty – dzięki temu
będzie czuło się ważne i prawdopodobnie będzie miało więcej zapału do maszerowania.

Oto kolejne proponowane przez nas zabawy i aktywności:

 
• Wysłuchanie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” 

(załączniki w mailu, wersja dla dziewczynek i wersja dla chłopców)



• „Kocham miejsce, w którym mieszkam!” – rozmowa na temat okolic miejsca zamieszkania 
dzieci. Można pokazać dzieciom zdjęcia Nowej Huty i skupić się na początek 
o opowiadaniu o najbliższej okolicy. 
Pytania: 
Co znaczy słowo „ojczyzna”? (wszystko wokół nas) 
Co dla nas jest „małą ojczyzną”? (dzieci wymieniają wszystkie elementy, które kojarzą im 
się z miejscem zamieszkania). 

* Wstążką zaznaczamy na mapie Polski obszar, w którym mieszkamy (KRAKÓW)
 
Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca w regionie,  w którym
mieszkają. 

          Brama Floriańska, ul. Floriańska w Krakowie

            Kościół Mariacki



  Sukiennice

                      



              Kościół Św. Wojciecha na Rynku Głównym

Zamek na Wawelu, Rzeka Wisła



Zamek Królewski na Wawelu



•  „Poznajemy bliżej mapę Polski ” – praca z mapą. 
Wyjaśniamy, że na północy Polski leży Morze Bałtyckie. Dzieci obiema rękami pokazują
fale  na  morzu.  Zwracamy  uwagę  na  kolor  jakim  jest  zaznaczone  morze  na  mapie
(niebieskim).  Pokazujemy także  inne  elementy  oznaczone  na  niebiesko:  rzeki  i  jeziora.
Wskazujemy  pasma  gór  na  południu  Polski  i  pytamy,  jakim  kolorem  są  oznaczone
(brązowym). 

•
Zabawa ruchowa „Góry, niziny”
Dzieci wstają i swobodnie poruszają się. Gdy mówimy: brązowy – dzieci stają w rozkroku 
i  pochylając  się  do  przodu,  próbują  dotknąć  palcami  podłogi  (udając  górę).  Następnie
wyjaśniamy, że między morzem i górami jest na mapie kolor zielony oznaczający niziny,
czyli tereny dość płaskie, nisko położone. 

• Zwracamy na mapie uwagę na miejsce oznaczone wstążką. Dzieci przypominają, że to ich
„mała  ojczyzna”.   Niebieskimi  liniami  zaznaczamy  na  mapie  rzeki:  Wisła  i  Odra.  
W centralnej części kraju kolorem zielonym są zaznaczone niziny.  Na północy – Morze
Bałtyckie (dzieci odpowiadają, że ta część jest na niebiesko). Na południu – góry (dzieci
odpowiadają, że są zaznaczone na brązowo). 

•  „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” – zabawa dydaktyczna. 

Wyznaczamy na podłodze symboliczne granice Polski (za pomocą sznurka lub papieru toaletowego).
„Granica” powinna być w kilku miejscach przymocowana do podłogi taśmą. Na wyodrębnionym w
ten  sposób  terenie  układamy  ilustracje  przedstawiające  charakterystyczne  krajobrazy  naturalne
Polski: nadmorski, górski, nizinny. Dzieci ustawiają się w „pociąg” i jadą – najpierw dookoła granic
Polski, w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Gdy wyłączamy piosenkę, „pociąg” zatrzymuje



się  przy wybranej  ilustracji.   Rodzic  pokazuje  ruch  kojarzący się  z  danym miejscem,  a  dzieci
naśladują: – krajobraz nadmorski – fale, pływanie, budowanie babki z piasku, fruwające mewy. –
krajobraz  górski  –  zjazdy  na  sankach/nartach,  wchodzenie  pod  górę.  –  krajobraz  nizinny  –
poruszające się korony drzew, zbieranie grzybów, spacer. 

• Zabawa plastyczna  „Tu mi się podoba!” – malowanie farbami wybranej krainy Polski.
Dziecko wybiera krajobraz, który podoba mu się najbardziej i maluje te krainy geograficzne,

które spodobały mu się najbardziej.

KRAJOBRAZ MORSKI

KRAJOBRAZ GÓRSKI



KRAJOBRAZ NIZINNY



• Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”. Zapraszamy dzieci do obejrzenia legendy, która jest
przedstawiona bardzo przystępnie:

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


• Aktywności dotyczące emocji – duma z bycia Polakiem.  

„To moja Polska” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.

„To moja Polska”. Autor: Dominika Niemiec 

Tu jest moje miejsce na Ziemi. 
Tu jest mój dom i moja rodzina. 
To jest moje miasto, moje ulice. 
Tu każdy mój dzień się kończy i zaczyna. 
Znam tu każdy plac, każdy zakątek. 
Tu mam kolegów i chodzę do przedszkola. 
To miejsce kochać, cenić i szanować to moja Polaka – patrioty rola. 

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:

Którego kraju dotyczył ten wiersz? 
Kim są ludzie mieszkający w Polsce? 
Kto to jest patriota? 
Jakimi uczuciami darzymy nasz kraj?
Dlaczego czujemy się związani z naszym krajem, co tutaj jest nasze? 

• Wysłuchanie i próba śpiewania pierwszej zwrotki Hymnu Polski 
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

• „Polscy żołnierze” – ćwiczenia ruchowe. 
Rozmawiamy z dziećmi o polskich żołnierzach, którzy stawali i stają w obronie Polski. 
W trakcie rozmowy można wykorzystać fotografie żołnierzy i krótkie filmy prezentujące 
musztrę w wojsku. Tłumaczymy dzieciom, że służba w wojsku jest patriotyczną postawą 
wobec kraju. Proponujemy dzieciom wykonanie żołnierskiej musztry.  

Musztra paradna Marynarki Wojennej
https://www.youtube.com/watch?v=rGTS8oDBS0Q

Pokaz musztry paradnej | Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
 https://www.youtube.com/watch?v=C2AdXqtdoZs

Tłumaczymy, że musztra używana jest także w harcerstwie, a jej znajomość przydaje się
chociażby  podczas  uczestnictw  w  różnych  uroczystościach  patriotycznych,  np.  podczas
śpiewania polskiego hymnu. 

Musztra paradna zuchów:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ydJQcVK00

Po odpowiednim pokazie i objaśnieniu właściwego reagowania na sygnał słowny – prosimy 
dzieci, aby wykonywały polecenia: W szeregu zbiórka! W dwuszeregu zbiórka! Baczność! 
Spocznij! Na prawo patrz! Na lewo patrz! Do przodu wystąp! W prawo zwrot! W lewo 
zwrot! W tył zwrot! Do przodu marsz! 

Oto utwór Ravela poniżej
 (zachęcamy także do rozmów o postaci dyrygenta, który w tym filmie jest bardzo charakterystyczny ;) )
 https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak

https://www.youtube.com/watch?v=rGTS8oDBS0Q
https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


• Praca plastyczna „Godło” - prosimy o zwrócenie uwagi dzieciom, by zaznaczyły 
odpowiednie elementy na kolor złoty. Białego orła można wylepić białą plastelina lub 
białymi kuleczkami zrobionymi przez dzieci z bibuły. 



Święto FLAGI. 2 MAJA.

• Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch 
poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, 
a dolny koloru czerwonego. Barwy te są takie same jak kolory godła państwowego (biały 
orzeł na czerwonym polu). Górny pas flagi oznacza białego orła, a dolny – czerwone pole 
tarczy herbowej. 

Kolory polskiej flagi mają następujące znaczenie. Kolor biały oznacza srebro, a także wodę 
oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność. 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych polskich świąt 
narodowych. Obchodzimy go 2 maja, począwszy od 2004 roku. W tym dniu chcemy okazać 
szacunek naszej fladze narodowej, wywieszając ją w widocznych miejscach. W całej Polsce 
organizowane są różne uroczystości patriotyczne. Niektórzy noszą w tym dniu biało-
czerwone kotyliony. 

 „Dlaczego trzeba szanować flagę?”– szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie 
doświadczeń dzieci i opowiadania „Kotylion” (załącznik w mailu)

• Nauka wierszyka na pamięć:
„Jestem dumny, mówię wam, 
 flagę niosę dzisiaj sam.

             Biel i czerwień barwy dwie, 
             każdy Polak o tym wie.”

Dzieci mówią, jakie kolory ma flaga Polski oraz co znajduje się na godle. 
Wypowiadają się na temat: „Dlaczego należy szanować flagę”. 




