
Propozycje 27.04.2020 –30.04.2020 

Gr. IV 

 

Temat: Polska to mój dom 

 

Poniedziałek 27.04.2020 

1.Zabawa naśladowcza na powitanie I. Fabiszewskiej                                                           

Na  raz nogą tupniemy,  /rodzic i dziecko tupią/                                                                                                        

na dwa w ręce klaszczemy,                                                                                                        

na trzy się kłaniamy,                                                                                                                                     

na cztery ręką machamy/ machamy do siebie ręką/ 

2.Oglądanie mapy Polski- wskazywanie dziecku gdzie jest morze, góry, rzeki./gdy mamy 

możliwość zwracamy uwagę na kolory na mapie i ich znaczenie/. Można ująć palec dziecka w 

swoją dłoń i razem z nim pokazywać, np. jak płynie Wisła, gdzie jest Warszawa, czyli stolica 

Polski, a gdzie Kraków w którym mieszkamy. 

Mapa Polski: https://ecsmedia.pl/c/14713598299927363-jpg-gallery.big-iext43813613.jpg 

3. Mieszkam w... przypomnienie danych o sobie /imię, nazwisko, wiek/nauka,  nazwy miasta, 

adresu zamieszkania, nazwy kraju, w którym dziecko mieszka. 

4.Rysowanie po śladzie konturów Polski palcem, ołówkiem, kredką lub układanie granic 

polski ze sznurka, włóczki - zaznaczamy na mapie Wisłę, Kraków, można też narysować dom 

w którym mieszkamy. 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/polska-kontur/ 

https://ecsmedia.pl/c/14713598299927363-jpg-gallery.big-iext43813613.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/polska-kontur/


5. Zabawa ruchowa przy piosence „Płynie Wisła”- Rodzic trzyma za rękę dziecko i razem 

z nim porusza się w rytm muzyki, zachęcając do wspólnego śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo 

6. „Polska” Składanie z części obrazka / 6 części/                                                                 

Obrazek możemy pociąć na 3 lub 6 części, zgodnie z możliwościami dziecka. Rodzic pomaga 

ułożyć poprawnie obrazek, następnie pytamy dziecko co powstało ze złożonego obrazka         

( Polska), gdzie jest Kraków, Wisłą, morze czy góry itp. Obrazek przyklejamy do kartki.  

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-

wykorzystania/#jp-carousel-3487 

Wtorek 28.04.2020 

 

1.Warszawa to nasza stolica -oglądanie ilustracji, pocztówek, słuchanie piosenki   
przedstawiających ciekawe miejsca w Warszawę , nazywanie miejsc i obiektów. 

https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY 

 

2. Słuchanie „Legendy o Warszawskiej Syrence”  Z. Dmitroca  

Zachęcamy dzieci do odpowiedzi i wskazywania na obrazkach: 

- W jaki sposób Syrenka dostała się do Warszawy? 

- Kto pierwszy zobaczył syrenkę? 

- Kto ją uwięził? 

- Kto jej pomógł i co obiecała? 

 

Legenda o warszawskiej 

Syrence 
 

 

Piękna syrenka, 

Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy 

Wisłą przybyła. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3487
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3487
https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY


Zauważyli 

Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała 

Im w ciężkiej pracy. 

 

Rybacy dla niej 

Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym 

Śpiewem wzruszyli. 

 

 
 

 

 

 

Ale zły kupiec 

Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał 

W ciasnej zagrodzie. 

 

 
 



Z żalu i smutku 

Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł 

Jej syn rybaka. 

 

Syrenka za to 

Podziękowała 

I bronić miasta 

Przyobiecała. 

 

 
Od tamtej pory 

I dniem, i nocą 

Służy Warszawie  

Swoją pomocą. 

                         

 

Źródło: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=881&nomenu=1), 

 

3.„Warszawska Syrenka” praca plastyczna  można wykorzystać dowolną technikę np. 

kolorowanie, malowanie, wyklejanie herbu Warszawy plasteliną lub ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

https://i.pinimg.com/originals/86/c0/b2/86c0b27e462787f3f163428d73cd46b3.jpg 

4. Zabawy z miękką małą piłką lub gąbką.  

1. Spacer z piłką – chód z wysokim unoszeniem kolan  

2. Podrzucanie do góry i łapanie  

3. Celowanie z niewielkiej odległości do pudełka – rzut raz jedną, raz druga ręką 

4. Leżenie na plecach, przekładanie piłki z ręki do ręki przed sobą 

5. Skoki obunóż z piłką między kolanami 

6. Chodzenie na czworakach wokół rodzica trzymającego piłkę 

7. Przekładanie piłki pod kolanem w pozycji leżącej  i stojącej 

8. Zaciskanie palców na piłce i rozluźnianie uścisku ręce przed sobą, nad głową, z 

prawej i z lewej strony 

9. Turlanie piłki dziecko- rodzic, rodzic- dziecko 

https://i.pinimg.com/originals/86/c0/b2/86c0b27e462787f3f163428d73cd46b3.jpg


5.Masażyk Lewa-prawa 

Posmaruję prawą nogę, żeby poszła w długą drogę (masujemy nóżkę), 

nakremuję lewą nogę, bo na jednej iść nie mogę (masujemy drugą nóżkę). 

Twoją małą, prawą nóżkę wnet położę na poduszkę (kładziemy nóżkę na bok), 

a dla twojej lewej nóżki mam masażyk na paluszki. 

Pomasuję ci paluszki u twej małej, lewej nóżki (masujemy paluszki dziecka). 

Prawa nóżka też je ma. 

Kto je pomasuje? Ja! (zmieniamy nóżkę) 

 

 

Środa 29.04.2020 

 

1. Rozmowa na temat symboli narodowych  na podstawie utworu „Polska moim krajem ” 

A. Bulera wyjaśnienie pojęć godło, hymn, flaga 

Ten kto w Polsce się urodził ten Polakiem z krwi i kości, 

A na widok polskiej flagi duma w sercu jego gości 

Polska to ojczyzna moja jestem dumnym więc Polakiem, 

Kraj swój kocham i szanuję, orzeł biały Polski znakiem 

A gdy zabrzmią dźwięki hymnu, 

Wzruszy serce się w zadumie, 

Bo Marszałek Dąbrowskiego 

Każdy Polak śpiewać umie. 

 

 

2.Wysłuchanie hymnu Polski, omówienie jak zachowujemy się podczas słuchania hymnu 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  

3. Składanie Godła Polski z części- rozcinamy obrazek na 2 lub 5 części w pionie, zadaniem 

dziecka jest go złożyć i powiedzieć co widzi na obrazku. Następnie przykleja go na kartkę. 

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-

wykorzystania/#jp-carousel-3484 

 

4.Zabawy z literką „G g”  Przygotowujemy przedmioty na literkę g np. garnek, grzebień, 

guzik, gruszka itp. Prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy dziecko do 

powtarzania. Nazywamy przedmioty na literkę „g”, które uda  się odszukać (przedmioty, 

obrazki), prosimy dziecko by wyklaskało ich nazwy sylabami i policzyło sylaby; wyróżniamy  

głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu. 

Pokazujemy litery: G g, odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach. 

Piszemy grubym pisakiem literki G g  lub wycinamy szablon,  zachęcamy dziecko np.: do 

pokolorowania, wyklejenia liter lub  pisania  palcem, patyczkiem na tacce z piaskiem, kaszą 

manną. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3484
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3484


Spotkanie z literką G  jest tutaj :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4rYfS5qqHE 

 

Karta pracy: Znajdź małe i duże literki G, pokoloruj je. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-g/  

 

Pokoloruj obrazki zaczynające się na literkę G. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/ 

5. Zabawa ruchowa „Orły” Dziecko spaceruje przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: 

„Orły lądują” i zatrzymania muzyki, kuca na podłodze i opuszcza ręce. 

Przykładowa muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU&t=418s 

 

 

Czwartek  30.04.2020 

1.Oglądanie bajki Polskie Symbole Narodowe- 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A. Utrwalanie z dzieckiem pojęć: Polska, 

Ojczyzna, godło, flaga, orzeł. 

 

2. „Flaga narodowa” – słuchanie wiersza E. Stadmuller 

Z dwóch kolorów złożona, 

Nasza biało- czerwona. 

Gdy polski hymn się śpiewa, 

To na maszcie powiewa, 

Bo każdy Polak przyznał: 

Polska to moja ojczyzna 

Pokazujemy dziecku flagę Polski zachęcamy dziecko do wskazywania i nazywania: jakie 

kolory ma flaga Polski? , który kolor jest na górze, a który na dole? 

3.Praca plastyczna- ozdabianie flagi- np. maczając palec w farbie, małymi kawałkami 

bibuły, plasteliny. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-wyklejania-plastelina-

malowania/ 

4.Zabawa ”Flaga na wietrze”  

-ćwiczenia oddechowe /dzieci dmuchają na papierową flagę, paski  papieru/ 

- w staniu prosto skręty głowy w prawo i w lewo                             

4. Przeliczanie flag- Rodzic drukuje, wycina flagi ( można wykonać je samemu), następnie 

tworzy proste działania matematyczne, np. mam 2 flagi i dodam jeszcze jedną, ile teraz mam 

flag ? 

https://www.specshop.pl/pol_pm_101-Inc-Naszywka-3D-Polska-17034_1.jpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4rYfS5qqHE
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-g/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/
https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU&t=418s
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-wyklejania-plastelina-malowania/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-wyklejania-plastelina-malowania/
https://www.specshop.pl/pol_pm_101-Inc-Naszywka-3D-Polska-17034_1.jpg


5."Symbolowe rytmy"- zabawa dydaktyczna. Rodzic prezentuje  sekwencje z 

wykorzystaniem symboli narodowych: godło, flaga. Zadaniem dziecka jest powtórzyć daną 

sekwencję. W zadaniu występuje stopniowanie trudności. np. 1 sekwencja: godło- flaga; 2 

sekwencja: godło- flaga-godło; itp. Do układania sekwencji można wykorzystać też  figury 

geometryczne np. prostokąty w dwóch kolorach/ czerwony -biały -czerwony/,/ biały-biały, 

czerwony/, guziki, plastikowe zakrętki. 

6.Zabawa rytmiczno- ruchowa ”Maszynista zuch” Przed nami dłuższy weekend,  nie 

można podróżować, ale zachęcamy zabawy przy piosence: 

 https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

Inne propozycje: 

 

- Zabawa z drucikami kreatywnymi- wtykanie drucików w durszlak. Pokazujemy dziecku 

sposób przekładania drucika przez dziurkę, następnie zachęcamy go do samodzielnego 

wykonania zadania. Zabawa wspomaga rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz 

koncentracji. Dbamy o bezpieczeństwo dziecka 

-Legenda o Lechu, Czechu i Rusie- czytanie legendy oraz oglądanie ilustracji z nią 

związanych. Wskazywanie na ilustracji charakterystycznych elementów, np. orła, braci.  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=716 

-Woreczki sensoryczne: potrzebne będą: woreczek strunowy, żel do włosów, małe elementy, 

np. guziki, małe zabawki. Wszystko wkładamy do woreczka, zamykamy. Woreczek 

przyczepiamy, np. do szyby i zadaniem dziecka będzie wszystkie guzki palcami przesuwać z 

góry na dół, z lewej do prawej, możemy wydawać polecenia, aby dziecko umieściło 

przedmiot na środku, na dole, w prawym roku itp. Zabawę przeprowadzamy tylko pod opieką 

rodzica! 

 

-Piosenka o Polsce: https://www.youtube.com/watch?v=QhAH_UcodPg 

- Przykładowe zabawy ruchowe z pachołkami: https://www.youtube.com/watch?v=ba-

H6FZpJk4 

- Zabawy z chusteczką do piosenki- rodzic razem z dzieckiem wykonuje ruchy chusteczką 

zgodnie z tekstem piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw 

 

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=716
https://www.youtube.com/watch?v=QhAH_UcodPg
https://www.youtube.com/watch?v=ba-H6FZpJk4
https://www.youtube.com/watch?v=ba-H6FZpJk4
https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw

