
Propozycja  zbaw  od  04.05. do 08.05.2020r. w gr. 1 

Temat kompleksowy: Polska to mój dom. 

04.05.  poniedziałek Temat: Mój dom. 

1. Zabawy rozwijająca sprawność ruchową przy muzyce 

Wszyscy są, witam was 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA&list=PLGcoLgfPTGkHrihztehFcif7iOMR

Gu1Xt 

Hyc, Tup, Klap https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

Skaczemy, biegniemy, tańczymy https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
 

2. Słuchanie fragm. wiersza Anny Bernat Dom połączone z rozmową na temat treści wiersza; 

przykładowe pytania: Gdzie zwierzęta mogą mieć swoje domy? (łąka, las, rzeka, ogród, gniazdo), 

Jaki jest nasz dom? (dziecko opowiada o swoim domu, np. jakie są pomieszczenia, gdzie 

najbardziej lubi się bawić, kto mieszka w domu z dzieckiem, itp.) 

Zwierzęta kochają i łąkę i las, 

a ryby swą rzekę jak nikt. 

Ptaki tu drzewa mają, 

by wracać do gniazd, 

a kwiaty w ogrodzie swój świat [...] 

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast. 

Jak wiele, któż zliczy je, kto? 

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas, 

o miejscu tym mówi się DOM. 

Na ziemi, to każdy z nas wie, 

jest miejsce, gdzie dobrze mu jest! 

 

3. Zabawa ruchowa Kolorowe domy – Rodzic zaznacza kilka miejsc w pomieszczeniu za pomocą 

kolorowych kartek (np. białej, zielonej, czerwonej) są to domy; dziecko otrzymuje takie same 

kolory. Dziecko porusza się do muzyki, na przerwę w muzyce i hasło Rodzica: Znajdź czerwony 

dom, dziecko staje obok czerwonej kartki i pokazuje kartkę w tym samym kolorze. Zabawę 

powtarzamy. Dla utrudnienia zabawy można wprowadzić więcej kolorów. 

Muzyka do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGMOfCym4Y8&list=PLGcoLgfPTGkHrihztehFcif7iOM

RGu1Xt&index=7 

 

4. Praca plastyczna  Dom z figur geometrycznych 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486127259234/  

Lub  Dom z otwieranymi drzwiami https://pl.pinterest.com/pin/847380486127259216/  

Lub  Domek z folii piankowej i papieru kolorowego 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2014/06/domek-z-folii-piankowej-i-tektury.html  

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Domy z klocków – konstruowanie domów z klocków, dowolna zabawa dziecka.  

 Słuchanie piosenki Jestem Polakiem https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 Narysuj drogę do domu, odszukaj koła na obrazku i pokoloruj je na zielono – karta pracy str. 25 

file:///C:/Users/Renata/Downloads/181502_Plac-zabaw.-Trzylatek.-Cz.-2.-Karty-pracy-25-

28.pdf 
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05.05. wtorek Temat: Moje miasto – Kraków. 

1. Zabawy rozwijająca sprawność ruchową przy muzyce 

Koniki https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

Gimnastyka Fruzi https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas 

 

2. Moje miasto – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia charakterystycznych 

miejsc Krakowa. Dziecko próbuje określić, jakie to miejsca. 

Zdjęcia do wykorzystania:  

Barbakan https://krakow1.pl/articles/barbakan_57.html  

Kościół Mariacki https://www.iwoman.pl/podroze/krakow-na-weekend-co-zobaczyc-zabytki-

atrakcje-111033/ 

Wawel http://www.hotel-florian.pl/wp-

content/uploads/2015/05/Wawel_z_mostu_Debnickiego_2007.jpg 

Rynek Podgórski http://www.dzielnica13.krakow.pl/o-dzielnicy/warto-zobaczyc/207-rynek-

podgorski 

 

3. Osłuchanie z piosenką Krakowiaczek jeden https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY 

Oglądanie stroju krakowskiego podczas słuchania piosenki. Dziecko może spróbować tańczyć 

podstawowy krok krakowiaka – cwał boczny. 

 

4. Wirtualna zabawa Zamek Królewski na Wawelu 3D http://gry.wawel.krakow.pl/#/ 

 

5. Kolorowanka Wawel https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-751-wawel.html 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Kolorowanka Smok wawelski https://miastodzieci.pl/kolorowanki/smok-wawelski/ 

 Karta pracy Legendy polskie - str. 28 file:///C:/Users/Renata/Downloads/161701_Tropiciele.-

Trzylatek.-Karty-pracy-27-28.pdf 

 Film Wędrówki Pyzy odc.5 pt. Siedem koników 

https://www.youtube.com/watch?v=alsw9iH_SQM 

 Wirtualny spacer po Krakowie https://krakow.pl/spacer  

 

 

06.05. środa  Temat: Strój krakowski 

1. Oglądanie zdjęcia stroju krakowskiego, swobodna wypowiedź dziecka 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486127260574/  

2. Słuchanie fragmentu wiersza pt. Stare miasto Kraków.                      

Stare miasto Kraków z pięknych strojów słynie. 

Jakże ładnie w gorseciku krakowskiej dziewczynie, 

Kwiecista spódnica, chusteczka związana, 

A u chłopca czapka z piórem i biała sukmana. (...)  

Krakowie, Krakowie stoisz od stuleci.  

Hej, kochają twoje mury wszystkie polskie dzieci.  
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Z pomocą Rodzica, dziecko opowiada jak wygląda i z czego się składa strój Krakowianki 

(wianek, korale, koszula, gorset, zapaska, spódnica, trzewiki) oraz Krakowiaka (czapka 

krakuska, kaftan, koszula, pas, portki, buty). Dziecko powtarza nazwy poszczególnych 

elementów stroju krakowskiego. https://polalech.pl/krakowski-opis.htm 

 

3. Ubieramy parę krakowską – praca plastyczna. Z pomocą Rodzica, dziecko wycina gotowe 

elementy ubioru i przykleja na sylwecie chłopca i dziewczynki  

Krakowianka  https://polalech.pl/pdf/ubieranka-krakowski-dziewczynka.pdf  

lub https://polalech.pl/pdf/ubieranka-krakowski-damski.pdf 

Krakowiak  https://polalech.pl/pdf/ubieranka-krakowski-chlopiec.pdf 

lub https://polalech.pl/pdf/ubieranka-krakowski-meski.pdf 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Strój krakowski dziewczynki – film: https://www.youtube.com/watch?v=58-3Q2tstT0 

 Strój krakowski chłopca – film: https://www.youtube.com/watch?v=SmNSXKH58ms    

 Poleczka (zwrócenie uwagi dziecka na stroje ludowe) 

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM  

 

 

07.05. czwartek Temat: Znam kolory flagi Polski.  

1. Zabawy rozwijająca sprawność ruchową przy muzyce:  

Rytmiczna rozgrzewka w podskokach https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo  

Głowa, ramiona, kolana, pięty https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

2. Słuchanie wiersza Barwy ojczyste Czesława Janczarskiego. 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel – serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

Rodzic wyjaśnia dziecku słowo flaga. Może pokazać flagę narodową np. na obrazku lub w 

prawdziwą, wiszącą na domu. Omawia jej wygląd, zwraca uwagę na kolorystykę i ułożenie 

kolorów.   

 

3. Kolorowanie kredkami flagi Polski – karta pracy 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/2e7e61d522475b66206be5fdca0257c2

ce45dc48716701108c5aa6785f284eb6/ 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Karta pracy nr 1 Uszereguj dzieci od najmniejszego do największego 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/patriotyczne-szeregowanie-10-kart-pracy/ 

 Puzzle Symbole narodowe https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp 
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08.05. piątek Temat: Wiem jak wygląda godło Polski. 

1. Zabawy rozwijająca sprawność ruchową przy muzyce: 

Fikający zuch https://www.youtube.com/watch?v=SXpvsCdhIDc  

Hyc, Tup, Klap https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

2. Słuchanie wiersza Marii Łaszczuk Znak   

Czy wiesz, jaki to znak: 

w czerwonym polu biały ptak? 

Wiem – odpowiedział Jędrek mały. 

– To jest znak Polski: orzeł biały. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza. Wyjaśnia dziecku co to jest 

symbol narodowy – znak Polski, którym jest orzeł biały; godło Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski#/media/Plik:Coat_of_arms_of_Poland-

official3.png Dziecko opisuje, co na nim widzi. Powtarza za Rodzicem nazwę ptaka na godle – 

orła białego.  

 

3. Próba śpiewania piosenki Krakowiaczek jeden lub naśladowania kroku – cwału bocznego (tzw. 

„nóżka goni nóżkę”) https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY 

 

4. Praca plastyczna Orzeł biały – godło Polski wykonane: 

z kółek https://pl.pinterest.com/pin/559009372497627697/   

lub wacików https://pl.pinterest.com/pin/847380486127260745/  

lub odbitych rąk dziecka https://pl.pinterest.com/pin/708824428836787178/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Polskie symbole narodowe film dla dzieci Polak Mały  

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

 Godło puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/229358-god%C5%82o-

polski 

 Karta pracy Które obrazki kojarzą Ci się z Polską? 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/2869622ea40126ee4693e1342e64d1a1

4373b2be4f19bf566e3a49493a9808cb/ 

 Wirtualne spacery po pięknych polskich parkach narodowych 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-polskich-parkach-narodowych/ 
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