
Pozdrowienia z Polski 

 
1.  Swobodne rozmowy na temat zwyczaju wysyłania pocztówek.  

       Pocztówki z różnych miejsc w Polsce 
 

2.  Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Przeskakujemy fale. 
Paski bibuły  w kolorze niebieskim, nagranie różnych odgłosów: morze. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA 
Dzieci stoją przed niebieskimi paskami bibuły. Gdy usłyszą odtworzony szum 
morza, przeskakują przez fale. Podczas przerwy w odtwarzaniu dźwięku 
zatrzymują się.  
 

3. „Polak mały”  - film edukacyjny o Polskich symbolach narodowych 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
  

4. Karta pracy, cz. 2, nr 47. 
*Karta pracy dostępna na grupowym mailu 
 

5. Utrwalenie piosenki Jestem Polakiem – śpiew indywidualny 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
 
Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniała 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
 
Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych, pięknych miejsc 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
 
Toruń z daleka pachnie 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdański 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 
 
 

 
6.  Zestaw ćwiczeń ruchowych  

Obręcz, klocek. 
• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Dzieci w domu. 
Dzieci układają obręcze na podłodze. Wchodzą do ich środka i siadają skrzyżnie. 
Dłonie układają na kolanach, prostują plecy, siedzą w domu. Przy dźwiękach 
tamburynu dzieci wychodzą na podwórko, swobodnie podskakują. Na przerwę 
w grze wracają do swoich domów i przyjmują taką samą pozycję jak na 
początku. 
 
• Ćwiczenie z elementem rzutu– Wspólne zabawy. 
Dzieci stają naprzeciwko obręczy, w niewielkiej odległości. Na sygnał rodzica 
wrzucają klocek do obręczy, gdy trafią  - zwiększają odległość od obręczy. 
Zabawa toczy się dalej. 
 
• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Dom. 
Obręcze leżą na podłodze. Dziecko z pary stoi w środku obręczy. Dzieci na 
zmianę wskakują do obręczy i wyskakują z nich obunóż.  
 


