
Moja ojczyzna 
05 maj – Wtorek 

Biało-czerwona flaga 
1.Oglądanie książek i albumów o miastach oraz o symbolach Polski.  
Pomoce: książki i albumy o miastach i o symbolach Polski.  
Opis: rodzic prezentuje dzieciom książki i albumy, czyta fragmenty tekstu, dzieci 
opisują obrazki. Rodzic zapoznaje dzieci z symbolami narodowymi.   
 
2. Ćwiczenia spostrzegawczości Segregujemy zakrętki. 
Pomoce: Zakrętki plastikowe w różnych kolorach, pudełko, szarfy.  
Opis: rodzic kładzie przed dziećmi pudełko z zakrętkami, a dzieci segregują zakrętki 
według kolorów, wkładając je do szarf. Nazywają kolory, szacują, jakiego koloru 
zakrętek jest więcej, a jakiego koloru – mniej.  
 
3. Zabawa kreatywna Biało-czerwone obrazki.  
Pomoce: Białe zakrętki i czerwone zakrętki.  
Opis: rodzic rozkłada przed dziećmi tylko białe zakrętki i czerwone zakrętki i pyta, z 
czym kojarzą się im te kolory. Dzieci mają za zadanie ułożyć przed sobą na dywanie 
własny obrazek z zakrętek, wykorzystując do tego tylko białe zakrętki i czerwone 
zakrętki. Opowiadają o tym, co ułożyły.  
 
4. Zabawa ruchowa Nasza flaga.  
Pomoce: balony: białe i czerwone, grzechotka.  
Opis: Każde dziecko otrzymuje balon – biały i czerwony. Dzieci swobodnie odbijają 
balony. Na dźwięk grzechotki zatrzymują się i unoszą do góry balon biały kiedy 
grzechotkę słychać głośno, a balon czerwony kiedy słychać cicho. Zabawę 
powtarzamy kilka razy.  
 
5. Zabawa ruchowa Biel i czerwień.  
Pomoce: tamburyn lub inny instrument  
Opis: rodzic rytmicznie klaszcze, a dzieci przeskakują z nogi na nogę po pokoju. Gdy 
rodzic gra szybko na tamburynie, dzieci podbiegają do czegoś czerwonego, gdy gra 
powoli do czegoś białego znajdującego się w pokoju. Przy kolejnych powtórzeniach 
zabawy dzieci dotykają przedmiotów różnymi, podanymi przez rodzica częściami 
ciała, np.: dłonią, palcem wskazującym, łokciem, czołem.  
 
6. Zabawa orientacyjno-porządkowa Przyjmij postawę.  
Pomoce: nagranie muzyki o zróżnicowanym rytmie, nagranie Mazurka 
Dąbrowskiego, odtwarzacz CD.  
Opis: rodzic zapoznaje dzieci z nagraniem Mazurka Dąbrowskiego, zwracając 
uwagę, że to hymn naszego kraju, pokazuje postawę, jaką należy przyjąć podczas 
słuchania i/lub śpiewania hymnu Polski. Następnie dzieci w dowolny sposób 
poruszają się w rytm nagrania muzyki o zróżnicowanym rytmie, a gdy usłyszą hymn 
Polski, przyjmują za rodzicem postawę na baczność.  
 
Poniżej dzieciom dobrze znany, krótki filmik edukacyjny, dla przypomnienia, nie raz 
słuchany w sali Muchomorków „Polak Mały” : 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 
 
Karty pracy dla chętnych   

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


 

    
 
 

   



 


