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WTOREK- 05.05 

TEMAT: „Polskie symbole” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- umie się przedstawić: podać swoje imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania  

- rozwiązuje działania matematyczne dodawanie i odejmowanie  

- układa cyfry od najmniejszej do największej  

- odczytuje hasło, określa liczbę sylab i głosek  

- wymyśla słowa na podane głoski 

- koloruje według kodu 

- zna i nazywa symbole narodowe : flaga, godło, hymn  

- tańczy z rodzicem „Polkę”  

 

1. „Umiem się przedstawić i znam swój adres” – zabawa słowna 

Dziecko podaje swoje imię, nazwisko,  wiek i adres zamieszkania.  

2. Ćwiczenia poranne „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”- (do codziennego 

wykonywania w tym tygodniu) 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

3. „Hasło” – szyfrogram matematyczny  

Dziecko rozwiązuje działania matematyczne może posiłkować się przy liczeniu konkretnymi 

rzeczami np.; kredkami, klockami, wykonuje działania i zapisuje wyniki. Wyniki działań 

ułożone od najmniejszego do największego dadzą nam hasło. Dziecko wpisuje poszczególne 

litery do tabelki i odczytuje hasło.  
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6-4 =  
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7-3 = 
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L-3     O-2      A -6      S-4       P-1        K-5 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Następnie w słowie POLSKA – określamy liczbę sylab i głosek. Dziecko wymyśla słowa na 

każda głoskę ze słowa POLSKA. Wymyślone słowa muszą kojarzyć się z naszą ojczyzna. 

Np.: 

P - Poznań 

O - orzeł 

L - lasy 

S – sady  

K – kraj  

A – Augustów  

Próbujcie☺ !!!! 

 

4. „Polka”- zabawa taneczna  

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=By8MkOLvYeY 

Próbujcie☺ !!!! 

5. „Pokoloruj według wzoru”- kodowanie  

Pod tym linkiem znajdują się karty do wydrukowania  

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGE-

CXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN-

3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo  

 

Dziecko koloruje według numeru – godło lub  kotylion do wyboru  

 

6. Wspólne granie w gry planszowe rozwijające koncentrację i uwagę (np.: Memory, 

Bierki, Warcaby, Chińczyk  itd.) 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺ 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  


