
Czwartek  30.04.2020 

Temat tygodnia:  " KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY” 

Temat dnia: " Biało-czerwone ozdoby "  

 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 skupia uwagę na wykonywanym zadaniu 

 wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 

 rozwija percepcję wzrokowo-ruchową, 

wykonuje czynności manipulacyjne 

 rozpoznaje regiony swojego kraju  

 zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych 

 traktuje z szacunkiem własny kraj i jego historię  

 wykonuje pracę plastyczno-techniczną 

 czerpie satysfakcję z własnej aktywności twórczej  posługuje się określeniami kierunku 

 

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  

2. Zabawa z elementami marszu „Parada majowa”- Dzieci maszerują po pokoju, machając  

własnoręcznie wykonanymi flagami, machamy nimi raz na prawą stronę raz na lewą, przy 

czym staramy się nazywać strony. Rozróżnianie strony prawej i lewej  

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 

podciąganie rękawów w trakcie mycia rąk 

 

5. Film  „Polskie krajobrazy”-  prezentacja  regionów Polski, najważniejszych miejsc, poszerzanie 

wiedzy na temat regionów i krajobrazów Polski, 

https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4 

Rozmowa z dziećmi na temat piękna naszej ojczyzny 

6. „Witaj maj, piękny maj” - wykonanie ozdoby patriotycznej zgodnie ze wzorem, w zależności od 

posiadanych materiałów wykonujemy  kokardę narodową. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4


Pod spodem kilka propozycji do wyboru: 

 

 

 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

7. Ćwiczenie percepcji wzrokowej, „Oto Polska właśnie”-  dziecko składa w całość pociętą na 

kilka części  pocztówkę z wybranym miastem, rozbudzanie zainteresowania ojczyzną. 

 

8.  Podróżujemy po Polsce  – zabawa muzyczno – ruchowa  

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

W trakcie odtwarzania muzyki rodzic podpowiada dziecku jakim środkiem transportu będzie 

podróżować po Polsce. Dziecko wykonuje określone czynności: 

rower – kładzie się na plecach i robi „rowerek”; 

pociąg – łączy się w kilkuosobowe „wagoniki” (jeżeli jest dodatkowa osoba) i poruszają się 

zgodnie z rytmem muzyki; 

samolot – kładzie się na brzuchu, unosi tułów i rozkłada szeroko ręce; 

samochód – porusza się zgodnie z rytmem muzyki, naśladując ruch kręcenia kierownicą. 

9. Raz, dwa, trzy, smok patrzy- zabawa ruchowa 

 

Rodzic jest smokiem i stoi w jednym kącie pokoju, dziecko w drugim. Smok odwraca się 

tyłem do dziecka i mówi: raz, dwa, trzy smok patrzy, w tym czasie dziecko przemieszcza się w 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


stronę smoka. Kiedy smok kończy mówić odwraca się szybko i dziecko musi stanąć w 

bezruchu, jeśli się poruszy wraca na początek. Zabawa trwa do momentu aż dziecko dojdzie 

do smoka. Następnie możecie się zamienić rolami. 

 

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 


