
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Kamili 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 

 

 

 

 „Symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna. Proszę powiedzieć dziecku, jakie mamy 

symbole narodowe (flaga Polski, godło Polski – orzeł biały na czerwonym tle w 

koronie, mapa Polski). Proszę również zwrócić uwagę dziecka na kolory umieszczone 

na fladze i godle (biały – symbolizuje czystość, niewinność, szlachetność; czerwony – 

symbolizuje – miłość, odwagę, waleczność). Proszę wykorzystać obrazki 

zamieszczone poniżej. 

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


 



 



 



 
 

 „Flaga Polski” – zabawa plastyczna. Do wykonania zadania potrzebne nam będzie: 

biała i czerwona kartka papieru (lub biała pomalowana na czerwono), klej, taśma 

klejąca, patyczek (po balonie, kawałek gałązki). Zadaniem dziecka jest wykonanie, 



wspólnie z rodzice flagi Polski (posłuży później do zabawy ruchowej).  Poniżej 

przykładowa wykonana flaga. 

 
 

 „Taniec z flagą” – zabawa taneczno – ruchowa. Rodzic włącza dziecku piosenkę (link 

poniżej). Dziecko w dowolny sposób tańczy, pląsa z wykonaną przez siebie flagą w 

rytm muzyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FORY9j2_Fkg 

 

 „Orzeł biały” – zabawa plastyczna. Do wykonania pracy potrzebne będą: waciki 

kosmetyczne lub kawałki białej kartki wycięte w kółka, żółta lub pomarańczowa 

kredka lub farba, czerwona lub innego koloru kartka papieru, klej. Zadaniem dziecka 

jest wykonanie z wacików orła (naklejenie wacików na czerwoną kartkę papieru). 

Następnie za pomocą kredki lub farbki domalowujemy dla orła koronę, dziób, pazury. 

Proszę, aby rodzic pomógł dziecku wykonać pracę. Przykładowy wzór pracy 

zamieszczam poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=FORY9j2_Fkg


 

 

 Zabawa wyciszająca przy piosence Zozi „Co to jest niepodległość?” (link poniżej). 

Rodzic włącza dziecku piosenkę. Dziecko kładzie się na dywanie lub kanapie, zamyka 

oczy i słucha piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo 

 

 

        Opracowała  

        Anna Drożdżewicz 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo

