
Propozycje działań edukacyjnych na 04.05 – 08.05.2020, grupa 2 

 

POLSKA TO MÓJ DOM 

Poniedziałek 04.05 

T: Polskie symbole narodowe 

1. Proponujemy muzyczno – rytmiczną rozgrzewkę na dobry początek dnia 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXorytmiczna 

2. Rozpocznijmy rozmowę z dzieckiem o tożsamości narodowej poprzez pytania typu;  

Kim jesteśmy? (Polakami), Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj? (Polska), a następnie   

niech dziecko posłucha piosenki pt. „ Jestem Polakiem”, po jej wysłuchaniu porozmawiajmy 

z dzieckiem na temat treści. 

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

3. Wiersza „ Kto ty jesteś”  spróbujmy nauczyć dziecka wiersza w formie dialogu: rodzic 

pyta- dziecko odpowiada. 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

„Kto ty jesteś?    -  Polak mały. 

Jaki znak twój?   -  Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz?  -   Między swemi. 

W jakim kraju?        -   W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia?      -    Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta?       -     Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz?      -    Kocham szczerze. 

A w co wierzysz?    -    W Polskę wierzę.” 

 

4. Mapa Polski - zainteresujmy dziecko mapą,  pokażmy Polskę na mapie w atlasie, globusie   / 

gdy mamy globus/, powiedzmy, że jesteśmy jednym z wielu krajów na świecie, mamy swoje granice , 

wskażmy miejsca o których była mowa w piosence/ Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk/. 

Wskażmy też granice naszego kraju, tłumacząc ich znaczenie i powiedzmy, że to co nas odróżnia od 

innych krajów to symbole takie jak flaga, godło i hymn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXorytmiczna
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M


5. Oglądanie filmu pt. Symbole narodowe. 

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

 

6. Omówienie symboli narodowych – flagi, godła, hymnu – dziecko opisują wygląd flagi i 

godła, wysłuchuje hymnu, zachowując odpowiednią postawę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  -  1 zwrotka hymnu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Proponujemy wspólnie z rodzicami wykonanie flagi  

Instrukcja wykonania flagi: 

1. Potrzebna jest biała kartka do drukarki  o długości 29,5 cm. Odmierzyć 10 cm szerokości i  

wyciąć  prostokąt. Czerwona kartka również musi mieć 29,5 cm, ale odmierzyć trzeba połowę  

mniej szerokości czyli 5 cm i wyciąć  

2.  Czerwony papier przykleić  klejem na dole białej kartki. 

3. Kartkę złożyć na pół, aby odmierzyć środek. 

4. Cały środek kartki wysmarować klejem, włożyć w środek duży patyczek od szaszłyków i 

skleić. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


T: mieszkam w Krakowie 

Wtorek 05.05  

1. Proponujemy zabawę na dobry dzień – utrwalenie strony prawej i lewej 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM   

Prosimy rodziców by w dowolnej chwili utrwalali z dzieckiem stronę prawą i lewą.  

 

2. Porozmawiajmy z dzieckiem o naszym mieście Krakowie sprawdźmy jakie ma na ten 

temat wiadomości, czy zna jakieś zabytki, rzekę płynącą przez Kraków, legendy o 

Krakowie, pooglądajmy dostępne w domu albumy, pocztówki o Krakowie, utrwalmy 

z dzieckiem adres zamieszkania. 

 

3. Słuchanie  piosenki krakowskiej pt. „Krakowiaczek jeden”  

https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo  , a następnie opisywanie stroju 

krakowskiego /po zatrzymaniu nagrania mamy zdjęcie pięknej pary krakowskiej / 

 

4. Ćwiczenia spostrzegawczości  - „Znajdź dwie takie same pary krakowskie” 

file:///C:/Users/Gosia/Desktop/krakowski-zagadki-pary.pdf   

 

5. Zagadka słuchowa „ Co to za melodia ”– słuchanie mariackiego hejnału granego z 

wieży Kościoła Mariackiego /pokażmy dziecku na nagraniu prawdziwego hejnalistę , 

który otwiera kolejne okna na  wieży i gra hejnał na cztery strony świata/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M 

 

6. Zapoznanie dzieci z legendą „O Mariackim hejnale” 

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

porozmawiajmy z dzieckiem na temat wysłuchanej legendy: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo
file:///C:/Users/Gosia/Desktop/krakowski-zagadki-pary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M
https://www.youtube.com/watch?v=GN_MKWcWVro


Środa 06.05.  

T: Warszawa – stolica Polski 

1. Zabawa na dobry dzień – do zabawy potrzebna jest dowolna apaszka 

https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw 

 

2. Słuchanie legendy Wars i Sawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

 

 Rozmowa z dziećmi na temat legendy – zwróćmy uwagę. By dziecko próbowało 

wypowiadać się zdaniami. /np. rybak miał na imię Wars/ 

- Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą? 

- Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą? 

- Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 

- Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars?? 

- Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa? 

 

3. Wykorzystajmy dowolną mapę w atlasie i pokażmy dziecku najpierw w celu 

utrwalenia Kraków a następnie Warszawę.  

 

4. Warszawa – stolicą Polski. 

Porozmawiajmy dalej z dzieckiem np. w taki sposób- wiemy już skąd wzięła się 

nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. A  Warszawa jest stolicą Polski. Jak 

myślisz  co to znaczy, że miasto jest stolicą? 

 

Wyjaśnienie pojęcia – Warszawa – stolica Polski: stolica – pojęcie oznaczające 

miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe i rząd , mieszka 

prezydent Polski i tam decyduje się o ważnych dla Polski  sprawach. 

 

5. Herb Warszawy praca plastyczna – prosimy, aby rodzic opowiedział dziecku co to 

jest herb / znak, symbol danego miasta/. Herbem Warszawy jest Syrenka, która w ręku 

trzyma miecz i tarczę, jak głosi legenda w celu obrony miasta przed wrogami/, a 

następnie niech dziecko wykona kartę pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw
https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs


 



07.05  Czwartek 

T: Spacer po Warszawie 

1. Zabawa na dobry dzień „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”  /powtórka z 

poniedziałku/ 

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

2. Słuchanie piosenki „Spacer po Warszawie” i oglądnięcie na poniższych ilustracjach  

zabytkowych budowli w Warszawie / Pałac w Łazienkach i Pałac Kultury i Nauki/  

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI   

 

 

 

 

3. Oglądanie innych zabytków w Warszawie korzystając z np. albumu,  pocztówek,   

internetu 

Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta,  pomnik Syrenki/ 

 

4. Matematyczne zabawy 

Zadanie nr 1.. ,,Obłoczki”. Układanie z pamięci obłoczków w szeregu,  dziecko przez 

chwilę obserwuje szereg, po czym rodzic go zasłania, a dziecko układa z pamięci: prosimy 

rodziców o wycięcie z papieru kolorowego po 4 obłoczków w kolorze białym , różowym, 

niebieskim. Zamiast obłoczków mogą być kółka, a nawet zwykłe klocki. 

– /różowy, biały, biały, różowy/; 

– /niebieski, różowy, biały/; 

– /biały, niebieski, biały, niebieski/. 

Źródło: internet 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI


Zadanie nr 2.. ,,Sylaby”. Dziecko otrzymuje w kopercie kartki z kolorami. Zadaniem dziecka 

jest podzielić na sylaby nazwy kolorów tych kartek, a następnie przeliczyć ilość sylab w tych 

wyrazach i wybrać tyle używanych w poprzednim zadaniu przedmiotów ile jest sylab 

– biały , bia – ły , /. . / 

– niebieski , nie-bie-ski , /. . . / 

– fioletowy , fio-le-to-wy , /. . . . / 

– pomarańczowy , po-ma-rań-czo-wy , / . . . . . / 

Można oczywiście wybrać dla dziecka dowolne kolory. To jest przykład 

Zadanie n r 3. Zabawa słuchowa pt. ,Policz ilość dźwięków”. Zadanie to wykonuje dziecko 

następująco . Rodzic  wyklaskuje dany rytm , lub dowolną ilość dźwięków, a dziecko 

przelicza, a następnie układa tyle chmurek,/ kółek, klocków ,patyczków/ ile dźwięków 

usłyszało. 

Zadanie nr 4. Liczenie wyrazów w zdaniu”. Rodzic mówi dziecku zdanie, dziecko liczy ilość 

wyrazów w tym zdaniu , a obok kładzie tyle patyczków, ile wyrazów słyszy np. Warszawa to 

stolica Polski, Mieszkam w Krakowie, Lubię  cytrynowe lody itp.,  

Zadanie nr 5. dla pt.,,Zagadki - rymowanki” .Rodzic czyta zdanie , a dziecko próbuje 

wymyślić dowolny rym: 

– Piotruś kochany lubi ………………./banany / 

– Duży Tomek buduje …………………/domek / 

– Kaczka to była…………………../dziwaczka / 

– Zaprasza nas iglasty……………../ las / 

– Dla ochłody zjadam………………./lody / 

– Cielę wciąż językiem ………………./miele / 

– Lata osa koło ……………………../nosa / 

– Wrona była bez……………………/ogona / 

– Jedźmy z górki na …………………/pazurki / 

– Wlazł kotek na……………………/płotek / 

– Mała Zosia to wielka ………………./samosia / 



– Cicho myszy,bo kot………………../słyszy / 

– Dobry dżem chętnie………………./zjem /. 

Zadanie nr 6.  Obrazek dla mamy . 

Dyktando rysunkowe. Dziecko otrzymuje kartkę z konturem domku na dole kartki oraz 

ołówek. Rodzic ma podaną t instrukcje, co i gdzie należy narysować na kartce. 

Instrukcja: 

1. podpisz się w lewym górnym rogu kartki lub narysuj uśmiechnięte słoneczko  

2. na dole kartki jest domek, dorysuj okno i drzwi 

3. po prawej stronie domu narysuj drzewo 

4. po lewej stronie domu narysuj płotek 

5. nad domkiem narysuj ptaszka 

6. pokoloruj rysunek dla mamy 

 

 



Piątek 08.05  

T: Płynie Wisła płynie…… 

1. Słuchanie piosenki „Wytrysła Wisła” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezhz9C6hej0 – wersja krótka 

https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/Nasza+Ojczyzna/07+Nasza+Wis*c5*82a,253

699187.mp3(audio) – pełna wersja 

2.  Rozmowa na temat treści piosenki 

- skąd wypłynęła Wisła? / z gór/ 

- przez jakie miasta płynęła? /Kraków, Warszawę, Toruń Gdańsk/ 

-dokąd dopłynęła?/do morza/ 

Rodzic nazywa to morze  /Morze Bałtyckie/ 

3.  Słuchanie legendy „ O powstaniu Wisły” 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

 

4. Skorzystajmy ponownie z mapy i pokażmy dziecku jak płynie Wisła, pokazując tez 

wymienione miasta i morze. Na poniższym konturze można zaznaczyć Wisłę i 

wymienione w piosence miasta, połączyć kropki rysując w ten sposób kontury Polski 

(granice). 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezhz9C6hej0
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/Nasza+Ojczyzna/07+Nasza+Wis*c5*82a,253699187.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/Nasza+Ojczyzna/07+Nasza+Wis*c5*82a,253699187.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg


 

 

POLSKA 

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



5.  Gra dyskusyjna, „Co by było, gdyby….?” 

- nie było wody? 

- nie było rzek? 

 

6. Wykonanie papierowych łódeczek podajemy przykład origami 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A 

 

7. Zabawa ruchowa „Statek” –rodzic (kapitan) wydaje załodze (dziecko) polecenia:  

rufa, prawa burta, lewa burta, dziób -  pojęcia te należy dzieciom wcześniej 

wyjaśnić) 

(rufa/ tył statku/,  prawa burta /prawa strona statku/,  lewa burta /lewa -  strona 

statku/,   dziób /przód statku/. Dziecko stoi na środku pokoju – jest to pokład i 

wykonują polecenia: 

- „na prawą burtę” – dziecko biegną na prawą stronę pokoju, 

- „na lewą burtę” – dziecko biegnie na lewą stronę pokoju, 

- „na rufę” – dziecko biegnie na koniec pokoju 

- „na dziób” – dziecko biegnie na początek pokoju 

 

Życzymy miłej zabawy z rodzicami. 

 

 

                              opracowaly: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel,  Monika Dymek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A

