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Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 

Witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Wiemy, że korzystacie z 

naszych propozycji zabaw i zadań. Cieszymy się, że do nas piszecie . Poniżej 

zamieszczamy Wasze zdjęcia☺. Mamy nadzieję, że widok koleżanek i kolegów 

chociaż na zdjęciu, sprawi Wam wiele radości i zachęci do wysyłania kolejnych 

zdjęć i informacji, co u was słychać. Czekamy  na wiadomości  od Was! 

                                                                                             Pani Marzenka i Pani Gienia 

     

   

              

 

 

 

Emilka 

 

 

                        Kacperek 
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           Maksiu 
 

                                                  

     Marika 
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Nadia 

 

 

   

Natalka i Dominika 
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A tematem tego tygodnia będzie: „Polska To mój dom” 

27.04.2020 – 30.04.2020 

 

✓ Oglądanie mapy Polski, wyszukanie swojego miasta. 
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✓ Prezentacja multimedialna „Polak mały” 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A 

 

✓ Wiersz „Katechizm polskiego dziecka”  - Władysław Bełza 

 – Kto ty jesteś? 

 – Polak mały. 

 – Jaki znak twój? 

 – Orzeł biały. 

 – Gdzie ty mieszkasz?  

 – Między swemi.  

 – W jakim kraju? 

 – W polskiej ziemi.  

 – Czym ta ziemia? 

 – Mą ojczyzną. 

 – Czym zdobyta?  

 – Krwią i blizną.  

 – Czy ją kochasz? 

 – Kocham szczerze. 

 – A w co wierzysz?  

 – W Polskę wierzę.  

 – Czym ty dla niej?  

 – Wdzięczne dziecię.  

 – Coś jej winien? 

 – Oddać życie. 

 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania pomocnicze: 

- O czym jest wiersz?  

- O jakich symbolach była mowa w wierszu?  

- Kto to jest Polak? 

- Kim jest patriota? 

 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A
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✓ „Symbole narodowe” – wyjaśnienie dziecku pojęć symboli narodowych: 

godło, flaga, hymn. Rozmowa na temat tych symboli. Odczytanie 

napisów. 

 

 

 

 

GODŁO 
 

 

 

 

 

 

 

FLAGA 
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✓ Wysłuchanie Hymnu Państwowego „Mazurek Dąbrowskiego”. 

https://youtu.be/_5VZNXrywoo 
 
Przypomnij dziecku o postawie stojącej podczas śpiewania i słuchania hymnu. 

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, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem , 

Złączym się z narodem. 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze , 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze . 

 

Marsz , marsz , Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem , 

Złączym się z narodem. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_5VZNXrywoo
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✓ „Nasz kraj” – zabawa matematyczna  (przygotowane kartki z liczbami 

od 1     do 6, na drugiej stronie litery słowa Polska) 

Rodzic rozkłada na podłodze kartki z liczbami od 1 do 6. Prosi dziecko, by 

ułożyło liczby w szeregu od najmniejszej do największej. Następnie odwraca 

kartki. Dziecko  odczytuje napis – POLSKA.  Dzielenie wyrazu na sylaby, na 

głoski, przeliczanie liter i głosek. Wskazywanie jaka litera jest na początku , a 

jaka na końcu wyrazu. Podawanie innych wyrazów, jakie kojarzą się z Polską. 

 

✓ Porównywanie flag państw sąsiadujących z Polską. 

Szukanie podobieństw i różnic. Próba odczytywania nazw państw. 

 

 

 

✓ „Narodowy quiz”– zabawa dydaktyczna.  

Dziecko za pomocą napisów TAK / NIE określa czy zdanie czytane przez rodzica 

jest prawdziwe, czy fałszywe.  

– Moją ojczyzną jest Polska.  

– Godłem Polski jest orzeł w koronie.  
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– Ojczyzna to miasto.  

– Godło to biało–czerwony materiał.  

– Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego na dole. 

– Polska to nasza stolica. 

 

✓ Słuchanie i śpiewanie piosenki pt „Jestem Polakiem” 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

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

https://youtu.be/plug6OIrxRM
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✓ „Ile jest wyrazów w zdaniu?” – zabawa doskonaląca percepcję 
słuchową.  

Rodzic wolno czyta wybrane opowiadanie lub wiersz, robi pauzę po każdym 
zdaniu. Zadaniem dziecka jest liczenie wyrazów w każdym zdaniu.  
 
„Stacyjkowo” – podróż po Polsce. 
 
 Podróż zaczyna się w górach, a kończy nad morzem. W każdej miejscowości 
dziecko będzie miało do wykonania zadanie.  
 

1. Zakopane „Wspinaczka górska” – zabawa ruchowa. Inscenizowanie 
ruchem wspinania się na wysoką górę – ruchy naprzemienne rąk i nóg. 
Unoszenie wysoko kolan. Po dotarciu na szczyt budowanie szczytu z 
drewnianych  lub innych klocków na czas (kto szybciej: rodzic czy 
dziecko). 

 
 2. Kraków „Smok” –rysowanie Smoka Wawelskiego. 
 
2. Warszawa „Puzzle” – układanie obrazka.  

Dziecko składa obrazek z części.       Rodzic wcześniej tnie ilustrację 
Łazienek Królewskich na puzzle (załącznik 1).  

 
 4. Poznań „Koziołki” – wysłuchanie legendy o poznańskich koziołkach. 
 
https://youtu.be/XudcMIswUqg 
 
 
 5. Toruń „Pierniki” – zabawa kulinarna. 

           Wspólnie z rodzicem dziecko piecze pierniczki. Poniżej zamieszczamy     
przepis. 

 
 
Skład pierników toruńskich :  
 
· 2 szklanki mąki pszennej, 
 
· 2 duże jajka, 
 
· 1/2 szklanki cukru pudru, 
 

https://youtu.be/XudcMIswUqg
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· 2 łyżki miodu, 
 
· 2 łyżeczki przyprawy do piernika, 
 
· 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 
 
· 50 g masła 
 
  25 g świeżych drożdży 

 
Wiesz, jaki jest sekret pierników toruńskich? Skład zawiera 25 g świeżych        
drożdży, które musisz mieć do ich przygotowania. 

 
Prawdziwe toruńskie pierniki rozpocznij od przesiania mąki i połączenia jej z 
cukrem pudrem, sodą oraz przyprawą do piernika. W małym garnku i na małym 
ogniu podgrzej masło z miodem. Kiedy składniki się rozpuszczą, dodaj do nich 
drożdże. To jest kwintesencja pierniczków. Dzięki drożdżom będą one pulchne, 
miękkie i soczyste. Tak przygotowane toruńskie pierniczki skradną serca całej 
rodziny. Kiedy drożdże się rozpuszczą, odstaw na bok podgrzane składniki. 

 
Do mąki dodaj jajka oraz masło z drożdżami i miodem. Wszystkie składniki 
wyrabiaj malakserem lub własnoręcznie. Ciasto musi być gładkie i elastyczne, 
jego wyrabianie powinno trwać kilkanaście minut. Następnie rozwałkuj je do 
grubości około 4 mm. Kształty pierniczków zależą tylko od ciebie i od rodzajów 
foremek, które masz. Piecz około dziesięciu minut w 180 stopniach, najlepiej 
partiami. Sprawdzaj pierniczki podczas pieczenia. Gdy zbyt długo będą w 
piekarniku, staną się twarde i gorzkie w smaku. 
 

6. Gdańsk „Wpływanie do portu” – zabawa manipulacyjna. 
(przezroczysta butelka, kawałek styropianu / kory / korka) 
 

Rodzic umieszcza w przezroczystej butelce kawałek styropianu / kory / korka i 
nalewa wodę. Dziecko ma tak manipulować butelką, by okręt wpłynął do portu 
(szyjki butelki).  

 
 
✓ Biało-czerwone motylki – wysłuchanie opowiadania Agnieszki 

Filipkowskiej i rozmowa na temat jego treści. 
 



12 
 

Biało-czerwone motylki Agnieszka Filipkowska Kiedy za oknem pełnią kolorów 
zaczęła rozkwitać wiosna, w grupie Motylków zrobiło się biało– czerwono. 
Wykonane przez przedszkolaki małe dwukolorowe flagi ozdobiły półkę w kąciku 
czytelniczym, a na korkowej tablicy zakwitły – niczym dorodne kwiaty – biało–
czerwone kotyliony z kartonu i bibuły. Zostały jeszcze do wycięcia proporczyki, 
które miały zawisnąć nad oknami. Dzieci pracowały dzielnie nad ozdobieniem 
sali na majowe święto. – Proszę pani, bo Antek się przezywa – krzyknął nagle 
Julek, wskazując na kolegę. – On mówi, że ja jestem patriota! Pani Marta 
odłożyła na chwilę papier i nożyczki, spojrzała na chłopców z uśmiechem 
i łagodnym głosem zwróciła się do dzieci: – Julku, poczułeś się urażony? – 
Chłopiec kiwnął głową. – Zupełnie niepotrzebnie, bo bycie patriotą to żaden 
wstyd, wręcz przeciwnie. A ty, Antku, wiesz, co oznacza słowo, którego użyłeś? 
– Yyyy… no… chyba nie… – wybąkał zawstydzony Antek. 
– Ja wiem! – krzyknęła Julka. – Moja babcia zawsze powtarza, że jej dziadek, 
czyli mój prapradziadek był patriotą, bo walczył na wojnie. I dostał medal, 
prawdziwy! On już nie żyje, ale widziałam w albumie jego zdjęcia w mundurze. 
– Możesz być dumna z takiego prapradziadka, Julciu – przyznała pani Marta. – 
Rzeczywiście, wygląda na to, że był patriotą, czyli kimś, kto kocha swój kraj, 
swoją ojczyznę, i dba o nią tak bardzo, że jest gotów zaryzykować dla niej życie, 
jeśli to konieczne. Julek, zajęty wprawdzie przyklejaniem białych i czerwonych 
trójkątów do długiej tasiemki, słuchał w skupieniu toczącej się rozmowy i nie 
bez żalu wywnioskował z niej, że wcale nie zasłużył na rzucone przez Antka 
przezwisko. – A jak ja nie chcę zostać żołnierzem, tylko lekarzem, to nie mogę 
być tym, no… patriotą, proszę pani? – spytał, nie kryjąc rozczarowania. – Ależ 
oczywiście, że możesz – zapewniła pani Marta. – Patriota nie musi koniecznie 
walczyć na wojnie. Teraz, w czasach pokoju, możemy okazywać swój szacunek 
dla ojczyzny w inny sposób. Na przykład lekarz, wykonując swój zawód, służy 
krajowi, bo dba o zdrowie jego obywateli. – To tak jak moja mama! Ona leczy 
ludziom oczy – pochwaliła się Marysia. – Rzeczywiście, lekarz to ważny zawód. 
Ale to, co powiedziałam, dotyczy tak naprawdę każdego, kto dobrze wykonuje 
swoją pracę. Może to być policjant, nauczyciel, artysta czy kasjer w sklepie. 
Nawet wy, będąc jeszcze dziećmi, możecie zachowywać się patriotycznie. 
Można powiedzieć, że Polska jest naszym wspólnym domem, a Polacy – 
rodziną, a jak można dbać o dom i rodzinę? – spytała wychowawczyni. – Na 
przykład można sprzątać po sobie i nie bałaganić – zaproponowała nieśmiało 
Tereska. – Masz rację, Teresko – przyznała pani. – To bardzo ważne, żeby dbać 
o środowisko, nie zaśmiecać go i troszczyć się o nasze wspólne otoczenie. – 
I jeszcze można się starać nie psuć różnych rzeczy – dodał Antek. – Tak, Antku, 
trzeba korzystać z tego co wspólne w taki sposób, żeby tego nie niszczyć. Place 
zabaw, parki, autobusy i tramwaje, a także przedszkole, w którym teraz 
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jesteśmy, należą do nas wszystkich. Dlatego kiedy je niszczy wszyscy tracimy. – 
Proszę pani, a ja dostałam od babci taką książkę o Polsce z białym orłem na 
okładce – wtrąciła nagle Julia. – I tata mi ją czyta. Tam jest na przykład 
napisane, że najdłuższa rzeka Polski to Wisła. I że stolicą jest Warszawa, 
i jeszcze było coś o Krakowie… i dużo innych informacji, ale jeszcze nie wszystko 
pamiętam. I tata mówi, że tam są rzeczy, które każdy Polak powinien wiedzieć. 
– Twój tata ma rację, warto poznawać własny kraj oraz jego historię i kulturę – 
przyznała nauczycielka. – To coś, co każdy z was już teraz może zacząć robić. 
Zresztą częściowo robimy to razem tu, w przedszkolu. I spójrzcie, co nam się 
udało stworzyć. Wycięte przez dzieci proporczyki zostały przyklejone do mocnej 
złotej tasiemki i tworzyły piękny biało–czerwony łańcuch. Nadszedł czas, by 
ozdobić nim ramy okienne. Pan Marek, przedszkolny konserwator, przyniósł 
drabinę i pomógł w zamocowaniu dekoracji. – No, no! Nieźleście się 
napracowali, mali patrioci! – rzekł z uznaniem, patrząc z góry na pięknie 
przystrojoną salę. – Widzicie, wywieszanie flagi w święta narodowe to dla 
innych znak, że ojczyzna jest dla was ważna – skomentowała pani Marta. – 
W ten sposób też można pokazać swój patriotyzm. Pod koniec dnia dzieci 
mogły zabrać zrobione przez siebie chorągiewki do domów. Julek włożył swoją 
do kubeczka i postawił ją na parapecie w dużym pokoju. W czasie zabawy co 
jakiś czas zerkał na nią z dumą. A kiedy tata wrócił z pracy, chłopiec natychmiast 
pobiegł oznajmić mu z pewną siebie miną: – Wiesz, tato, jeśli chcesz, możesz 
zostać patriotą, tak jak ja. To naprawdę nic trudnego. N. zadaje dzieciom 
pytania: Co oznacza patriotyzm? Jak wy pokazujecie, że jesteście patriotami? 
Na koniec zadaje zagadkę: 

Może kiedyś podróżować będziesz mógł po świecie, Tyle jest ciekawych 
krajów do zwiedzenia przecież. Ale jedno miejsce domem na zawsze 
zostanie, Miejsce, gdzie się urodziłeś. Jak mówimy na nie? 
 
 
 
 

„Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych. 
 
Rodzic wymienia różne zachowania. Jeśli dziecko się zgadza ze stwierdzeniem 
to podskakuje do góry, natomiast jeśli się z nim nie zgadza to robi przysiad.        
– Znam symbole narodowe.  
– Potrafi ę zaśpiewać hymn. 
 – Gdy słyszę hymn, tańczę.  
– Wybieram towary produkowane w Polsce.  
– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce.  
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– Podczas świąt narodowych wywieszam fl agę. 
 – Bawię się godłem i rysuję po nim.  
– Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym. 
 – Uczę się o historii naszego kraju.  
– Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi zimą.  
 

✓ „Sławni Polacy” – burza mózgów 
 

 „Wielki Polak” – Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy „wielki 
Polak”? Czy takie określenie zależy od wzrostu? Kogo można nazwać wielkim 
Polakiem? Dlaczego? Rodzic  może zapytać, czy dzieci znają osoby wymienione 
niżej. Jeśli nie, może krótko opowiedzieć o każdej z nich. Sławni Polacy: Mikołaj 
Kopernik, Jan Paweł II, Maria Skłodowska–Curie, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, 
Adam Mickiewicz, Lech Wałęsa, Fryderyk Chopin, Robert Kubica, Robert 
Lewandowski, Adam Małysz, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk. 
 

✓ Kocham Polskę za…” – zabawa w kończenie zdania. 
 Dziecko na przemian z rodzicem kończy zdanie. 
 
 

✓ Wprowadzenie litery J, j: (załącznik 2) 
 

1. Zaaranżowanie sytuacji, w której pojawi się wyraz podstawowy, np. Rodzic  
zadaje pytanie: Jakie owoce, można spotkać w polskim sadzie? (jabłka).  
2. Wymyślanie jak największej ilości wyrazów zaczynających się głoską j. 
3. Podział tych wyrazów na głoski i sylaby 
4. Wymyślanie wyrazu, który kończy się głoską j 
5. Rysowanie 5 przedmiotów, w nazwach których słyszymy głoskę j. 
6. Odszukiwanie i zaznaczanie w dowolnym tekście litery: J, j. 
 
 

✓ Mapka zagadka (załącznik 3) 
Rodzic czyta dziecku zagadki na mapie, a dziecko koloruje lub mówi prawidłową 
odpowiedź. 
 
 

✓ Wykoloruj godło Polski, rozetnij je, a potem ułóż i przyklej na kartkę 
papieru (załącznik 4) 
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✓ Policz i zapisz poniższe elementy. 
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Załącznik 1 
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Załącznik 2 
 

J    j 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4
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