
Wtorek 28.04.2020 

Temat tygodnia:  " KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY” 

Temat dnia: " Polskie symbole narodowe " 

 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 usprawnia motorykę małą 

 ćwiczy aparat oddechowy 

 używanie form grzecznościowych 

 rozpoznaje symbole narodowe swojego kraju  

 wykonuje pracę plastyczną według instrukcji 

 wie jak wygląda flaga Polski 

 stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski 

 rozwija percepcję słuchową 
 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy są to pomysły które możecie 

wykorzystać do wspólnych zabaw z dzieckiem 

1. Zabawa poranna ze śpiewem „ Niezwykła lekcja  rytmiki  - Jestem Polakiem” 

,https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – utrwalenie piosenki 

2. Ćwiczenia oddechowe „Wstążki biało-czerwone”. Dzieci dmuchają na wstążki z 

krepiny (paski papieru)w kolorze biało-czerwonym, utrwalenie barw narodowych, 

wzmacnianie przepony. 

3. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw III (do codziennych  zabaw w tym tygodniu   

prosimy zerknąć do poniedziałku 27.04) 

4. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności samoobsługowe - rodzic zwraca  uwagę  na 

używanie form grzecznościowych w trakcie posiłku (dziękuje, proszę, przepraszam, smacznego) 

 

5. Film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”- prezentacja, godła, flagi i hymnu narodowego, 

zwrócenie uwagi na szacunek do tych symboli narodowych, miejsc i okoliczności ich prezentacji 

Propozycja filmu o symbolach narodowych: 

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

Po obejrzeniu filmu prosimy wspólnie z dziećmi porozmawiać na temat  obejrzanego filmu 

- Co to jest „godło”? 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


- Jak wygląda godło Polski? 

- Czy widzieliście godło Polski? 

- Co to jest „flaga”? 

- Jak wygląda flaga Polski? 

- Czy widzieliście flagę Polski? 

-Co to jest hymn Polski? 

Następnie proponujemy wykonać flagę Polski, sposób i materiał , z którego to zrobicie  zależy 

od Waszej kreatywności 

6. „Flaga Polski” – praca plastyczna – wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy, 

utrwalenie wyglądu flagi Polski 

  

Poproście rodziców o dwa paski papieru biały  i czerwony. Jeżeli nie macie czerwonej 

kartki pomalujcie  kartę czerwoną farbą i wytnijcie czerwony pasek.  Oba paski biały i 

czerwony sklejcie przymocujcie do drewnianego patyczka i flaga Polski gotowa. 

 

  

 
 

Inne pomysły na wykonanie flagi znajdziecie tutaj: 

 

 

 
 

 



 
 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

7. Zabawa  z elementem marszu Orzełki, Dziecko maszeruje  po pokoju, na sygnał orzełki,  

kładzie się na plecach na podłodze i i porusza rękami w górę i w dół, naśladując 

rozpościerające się skrzydła orła, zabawę powtarzamy. 

 

8. Zabawa tropiąca „Szukamy chorągiewki” –Dzieci próbują odnaleźć w pokoju 

chorągiewkę w barwach narodowych ukrytą tam wcześniej przez R, rozwijanie 

spostrzegawczości. 

 

9. Ćwiczenie percepcji słuchowej „Co słyszysz?” R. prosi dzieci, żeby zamknęły oczy i 

przez chwilę posłuchały, co słychać za oknem. Dzielenie się spostrzeżeniami. Ćwiczenie 

koncentracji uwagi. 

 

 

 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi, pracami plastycznymi 

które wykonacie. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze 

dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy zdrowia. 

Miłej zabawy i pracy, pozdrawiamy. 
Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

 


