
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Julki w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Czwartek  30.04.2020 

Temat „Polak mały” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną 

 kształtowanie postawy patriotycznej 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

 „Kto Ty jesteś? Polak mały” – proszę włączyć dziecku krótki filmik z recytowanym 

wierszykiem i piosenką(źródło Youtube, link poniżej).  Wprowadzi on dziecku w 

tematykę zajęć.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-

4S3M&list=PLCiPyQIsF04OFCWS50hVc2d_Zy9AMOXdz&index=29 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

 

 

 „Mapa Polski” – zabawa dydaktyczna. Proszę pokazać dziecku mapę Polski 

zamieszczoną poniżej. Proszę zwrócić uwagę dziecka i pokazać mu: 

 

- gdzie jest Morze Bałtyckie 

- gdzie jest nasze województwo i miasto wojewódzkie (Białystok) 

- gdzie znajduje się stolica Polski – Warszawa. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M&list=PLCiPyQIsF04OFCWS50hVc2d_Zy9AMOXdz&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M&list=PLCiPyQIsF04OFCWS50hVc2d_Zy9AMOXdz&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


 
 

 „Orzeł” – zabawa ruchowo – naśladowcza.  Dziecko staje na podłodze (można na 

nadgarstki przywiązać mu białe kawałki bibuły).  Rodzic włącza muzykę (link 

poniżej), zadaniem dziecka jest przy muzyce poruszanie się, naśladowanie lotu orła 

(biega po pokoju, unosząc ręce do góry i do dołu), gdy muzyka cichnie dziecko – orzeł 

ląduje do gniazda (kuca na dywanie).  

 

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

 

 „Flaga Polski” – zabawa dydaktyczno – plastyczna. Proszę pokazać dziecku zdjęcia 

zamieszczone poniżej przedstawiające flagę Polski. Proszę zwrócić uwagę dziecka, na 

kolory, z których składa się flaga i co symbolizują (biel – czystość, szlachetność, 

lojalność; czerwień – miłość, dzielność, poświęcenie).  Proszę również, aby dziecko 

pomalowało farbami flagę Polski (wzór zamieszczony poniżej). 

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


 

 



 

 

 „Godło Polski” – zabawa plastyczna. Zadaniem dziecka jest wykonanie godła Polski 

według poniższego wzoru (orła białego).  Do wykonania zadania potrzebna będzie 

kolorowa kartka papieru (np. czerwona, błękitna), farby plakatowe biała, czarna i 

żółta. Rodzic maluje dłoń dziecka białą farbą i odbija ją na kartce papieru (2 odbicia 

dłoni obok siebie: palce na zewnątrz, nadgarstki złączone). Następnie za pomocą 

farbek dziecko z pomocą rodzica domalowuje oko, dziób, szpony i koronę orła. 

 



 Czynności higieniczne – zwrócenie uwagi dziecka na dokładne mycie rąk mydłem i 

wycieranie ich ręcznikiem. 

 

 „Polskie symbole narodowe”. Na zakończenie proszę włączyć dziecku  krótki filmik 

edukacyjny, mówiący o symbolach  narodowych (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&list=PLCiPyQIsF04OFCWS50h

Vc2d_Zy9AMOXdz&index=28 

 

 

 

 

 

 

 

        Opracowała  

        Anna Drożdżewicz 
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