
Propozycje   działań   edukacyjnych   dla   dziecka   na   okres 

od   27 IV – 30 IV 20 r. 

Temat: Polska  to  mój  kraj. 

 

27 IV 20 r. – poniedziałek 

 

1. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  o  symbolach  narodowych 

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

 

2. Rozmowa  z  dzieckiem: 

- Co  możesz  powiedzieć  o  Polsce? 

- O  jakich  symbolach  była  mowa  w  filmie? 

- Gdzie  można  znaleźć  informacje  o  Polsce? (książki, atlasy, programy telewizyjne) 

 

3. Oglądanie  atlasów, map, książek, encyklopedii (w  zależności  od  materiałów  

dostępnych  w  domu) 

- dziecko  oglądając  mapę  może  palcem zaznaczać kontury  granic  Polski, określać  jej  

kształt,  wymienia  jakie  kolory  występują  na  mapie  i  co  oznaczają 

 

4. Słuchanie  i  śpiew hymnu  narodowego 

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

 

Rozmowa  na temat  ,,Mazurka  Dąbrowskiego’’: 

- W  jakich  okolicznościach  słyszysz  hymn  Polski? 

- Dlaczego  ,,Mazurek  Dąbrowskiego’’ jest  odgrywany, gdy  Polacy  zwyciężą  w  

zawodach  sportowych? 

- W  jaki  sposób  należy  słuchać  hymnu  narodowego? 

 

5. Układamy  napis ,,Polska’’ 

- z  wyciętych  literek  dziecko  układa  napis ,,Polska’’, odczytuje  na  głos 

( literki  można  wykorzystać  z  wcześniejszych  zajęć, dostępne są  również  w  formie  

dużych  kolorowanek także  do  wypełniania  w  dowolny  sposób  na  końcu  podanych  

propozycji) 

 

6. Godło  Polski – praca  plastyczna 

- oglądanie  godła  Polski, dziecko  wymienia  charakterystyczne  cechy. Dziecko  może  np. 

pomalować  tło  na  czerwono  farbą, a  białe  pióra  pociętą  drobne  kawałki  białą  bibułę, 

lub  wykleić  plasteliną 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/godlo-polski 

 

7. Zabawy muzyczno-ruchowe przy niskich i wysokich dźwiękach- dziecko wykonuje 

ćwiczenia, które kolejno proponowane są w nagraniu. Uwaga na bezpieczeństwo  dziecka! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/godlo-polski
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 

28 IV 20 r. – wtorek 

 

1. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce- dziecko podczas zwrotki maszeruje, a na refren 

zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenia zgodne z tekstem piosenki: Najpierw skłon, potem pion i 

do góry dłoń. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Zwracamy  uwagę na bezpieczeństwo dziecka! 

 

2. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęcia- rozwiązanie krzyżówki.  

- dziecko  odgaduje  hasła  prezentowane  przez  Rodzica, a następnie układa napisy z sylab 

na schemacie krzyżówki. 

 

Hasła do krzyżówki: 

1.Co to za przestrzeń między Ziemią, Księżycem 

planetami oraz między gwiazdami? /kosmos/ 

2.Cieszy się dziecko, mama i tato, 

że w końcu przyszło gorące ... /lato/ 

3.Ma ściany, podłogi, 

okna i drzwi, /dom/ 

4. Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące./lody/ 

5. Kolorowa kula, 

trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać. /piłka/ 

6.We mnie, w tobie, w każdym z nas. 

Puka równo – raz po raz. /serce/ 

7. Jest kolorowa 

Pełna kresek i plam 

Bez wychodzenia z domu 

zobaczysz na niej cały świat /mapa/ 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

      

     

     

     

     

     6. 

 

7. 
     

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyjaśnienie hasła: STOLICA 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Dziecko   nazywa   stolicę  Polski - Warszawa, (stolica– pojęcie oznaczające miasto, w 

którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz). 

 

3. „Wars  i  Sawa” –oglądanie  filmu 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,wars-i-sawa,21531386  

(proszę skopiować link i wkleić w okno przeglądarki) 

 

Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie. 

- Kim  był  Wars? 

- W  jakiej  sytuacji  poznał  Syrenkę? 

- Co  się  stało, gdy  Wars  poprosił  ją  o  rękę? 

- Jak  miała  na  imię  Syrenka? 

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

 

4. Zabawa  ruchowa ,,MUZYCZNE FIGLE-MIGLE’’ 

Rodzic puszcza dziecku  muzykę, którą  lubi ( z  domowej  płytoteki) by trochę potańczyło, a 

potem wypowiada hasła, np.: 

- „łowimy ryby” – dziecko udaje, że zarzuca wędkę i wyjmuje łowy; 

- ,,jesteś  rybką’’- dziecko naśladuje  ruchami  pływanie; 

- ,,wiosłujesz ‘’- siedzi  na  podłodze  z  nogami  wyprostowanymi  przed  sobą, plecy  prosto. 

Pochylając  się  do  przodu i do  tyłu  naprzemiennie, poruszając  zgiętymi w  łokciach 

rękoma  naśladuję  ,,wiosłowanie’’. 

Uwaga! Zwracamy uwagę  na  bezpieczeństwo  zabaw 

 

5. Zapoznanie z herbem Warszawy. 

Omówienie jego wyglądu. 

https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/index.php?title=Warszawa 

 

„Wycieczka po Warszawie” -oglądanie  filmu  z  najważniejszymi  zabytkami  Warszawy  

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

 

6. „Prawda czy fałsz?” – podsumowanie 

Rodzic  zadaje pytania: (m.in.) 

• Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą? 

• Czy Warszawa jest małym miasteczkiem? 

• Czy przez Warszawę przepływa Wisła? 

• Czy herbem Warszawy jest złota rybka? 

• Czy syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz? 

• Czy zamek w Warszawie nazywa się Wawel? 

• Czy Warszawa jest stolicą Polski? 

 

7. Wieża słowna- zabawa utrwalająca litery-wykorzystujemy plastikowe klocki, 

zapisujemy na nich litery lub naklejamy je na karteczkach. Z klocków układamy sylaby, 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,wars-i-sawa,21531386
https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/index.php?title=Warszawa
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


słowa, proste zdania w zależności od możliwości dziecka. Można także układać litery w 

kolejności alfabetycznej albo dzielić wyrazy na sylaby czy głoski. 

 

 
Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/10/nauka-przez-zabawe-z-klockami-lego/ 

 

 

29 IV 20 r. - środa 

 

1. Oglądanie  mapy Polski. 

- Jakiego państwa to mapa?  

- Jakie na niej są kolory?  

- Co one oznaczają? 

https://www.pomocedydaktyczne.eu/galerie/t/tablica-magnetyczna-mapa_3136.jpg 

 

2. Śpiewanie  piosenki ,,Jesteśmy  Polką  i  Polakiem’’ 

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

3. Wiersz  pt: ,,Cała Polska” M. Witewska 
 

Co za hałas tam na dębie? 

Pokłóciły się gołębie. 

Może poszło o okruszki? 

i ze złością tupią nóżki? 

 

Sroka kłótnię wywołała, 

Bo pytanie to zadała: 

-Hej gołębie , czy wy wiecie 

gdzie najpiękniej jest na świecie? 

 

Każdy inne zdanie miał 

i wykrzyczeć bardzo chciał 

 

Wiedzą o tym nawet pawie , 

że najpiękniej jest w Warszawie 

Stare miasto kolorowe, 

kamieniczki zabytkowe. 

Jakie piękne są Łazienki 

Dzieciom jadłem chlebek z ręki. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/10/nauka-przez-zabawe-z-klockami-lego/
https://www.pomocedydaktyczne.eu/galerie/t/tablica-magnetyczna-mapa_3136.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


A ja kocham Kraków stary. 

Moja miłość nie zna miary. 

Na Wawelu, gdzieś przed rokiem 

to spotkałem się ze smokiem. 

Hejnał z wieży też słyszałem, 

rynek z dachu podziwiałem. 

 

A ja dziobem piszę w korze- 

najładniejsze polskie morze. 

 

A ja twierdzę, że na pewno 

W górach poznasz piękna sedno. 

 

Na wsi kocham stare drzewa, 

czerwień maków, łany chleba 

 

Sroka uszy swe zatkała, 

potem głośno zaskrzeczała: 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 

 

Rozmowa przy mapie 
- dziecko  wskazuje  na mapie  góry, morze, jeziora, miasta. Próbuje  omówić  te miejsca.  

Uwaga ! 

Rodzic  może  wcześniej  przygotować  napisy: góry, morze, jeziora, stolica, Kraków. 

Dziecko  chętne, zdolne  odczytuje  napisy, wskazuje  te  miejsca  na  mapie 

 

4. Składanie obrazka z części- rodzic drukuje i rozcina obrazek, zadaniem dziecka jest go 

złożyć, nakleić na kartkę, powiedzieć  co przedstawia oraz odpowiednio pokolorować. 

 

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

wykorzystania/#jp-carousel-3489 

 

5. Zabawa literowa „Nawlekanka” potrzebne będą; kolorowe słomki (najlepiej te grubsze), 

marker, wsuwka do włosów, mały kłębek wełny, nożyczki, słoik lub inne niewielkie 

naczynie. 

Na słomkach zapisujemy kolejne litery alfabetu. Rozcinamy uzyskując małe „koraliki”. 

Wszystkie pocięte elementy zbieramy do naczynia. Pamiętajmy o tym, że podczas budowania 

słów wykorzystujemy więcej samogłosek niż spółgłosek, więc zadbajmy, aby było tych 

pierwszych było nieco więcej (np. jeśli zapiszemy cały alfabet trzy razy, dopiszmy dodatkowe 

samogłoski). 

Wsuwka posłuży nam jako igła. Przez jej „ucho” przewlekamy „nić” i przystępujemy do 

nawlekania. Słowa pozostawiamy do inwencji dziecka lub umawiamy się wcześniej, co 

będziemy tworzyć. 

 

30 IV 20 r. – czwartek 

 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Krakowiaczek jeden”- dziecko podejmuje próbę 

śpiewu, porusza się krokiem odstawno dostawnym po kole. (nóżka goni nóżkę) 

Bezpieczeństwo  podczas  zabawy 

Krakowiaczek: https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo 

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3489
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3489
https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo


Przykład kroków: https://www.youtube.com/watch?v=fHTndvBw71A 

 

2. Rozwiązanie  zagadki 

W dawnej stolicy, od wieków wielu 

Wisła obmywa stopy Wawelu. 

Jak ma na imię dawna stolica, 

przez którą płynie błękitna Wisła?( Kraków) 

 

3. Przypomnienie  legendy ,,O smoku Wawelskim’’ – może też być opowiedziana przez  

dziecko. 

 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było 

to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. 

Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w 

postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy 

twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy 

potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła 

boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, 

co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka 

pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, 

nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na 

uwolnienie się od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 

przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem 

wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku 

smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego 

barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i 

dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła 

działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, 

pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny 

huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem 

całego miasta, a król sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem 

figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHTndvBw71A


Rozmowa o legendzie – wyróżnienie  słowa - ,,jama’’ 

-prezentacja litery w wyrazie, pokaz wyglądu  graficznego  litery, głoski ,,j’’ ,,J’’ 

 

Litery drukowane do pokazu:http://www.edusio.pl/search/label/litery?updated-max=2012-10-

20T14:37:00%2B02:00&max-results=20&start=20&by-date=false 

Litery pisane: https://dzieciakiwdomu.pl/2015/02/szablony-do-szorstkich-literek.html 

Szablon ozdabiamy: kredkami, farbami, wyklejamy plasteliną, bibułą itp.  

 

Karta pracy: https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/literka-j-191 

 

- Dziecko  układa  z  kartoników  model  wyrazów ,,jama’’ ,,Janek’’ 

- dzielenie wyrazów  na  sylaby  i głoski 

- liczenie  sylab  i  głosek  w  wyrazach (dziecko  może  zaproponować  inny  gest, który  

pozwoli  łatwo pokazać  podział  na  sylaby, np.; tupanie, pstrykanie, dotykanie  palcami  o  

stół) 

- podawanie  innych  przykładów  wyrazów  z  literą ,,j’’  na  początku  wyrazu (5 i 6 – latki), 

na  końcu  i  w  środku wyrazu ( 6- latki)  

- układanie  z  kartoników  niebieskich ( spółgłoski ) i czerwonych (samogłoski)  wyrazów 

,,jama’’ ,,Janek’’ 

- dziecko  ,,pisze’’  palcem  na  stole, w powietrzu  literę  ,,j’’, może  układać  z  rożnych  

drobnych  przedmiotów  poznaną  literę 

 

4. Matematyczne zabawy  

- Zabawa w sklep- wykorzystujemy to, co mamy w domu, np. zabawki. Układamy je na 

sklepowych półkach( przy okazji dziecko ćwiczy sortowanie i zbiory). Następnie każdej 

zabawce należy nadać cenę, warto z dzieckiem porozmawiać na temat wartości pieniędzy, że 

nie liczy się ich ilość, a nominał. Zabawkowe pieniądze można wykonać razem z dzieckiem z 

papieru, najpierw trzeba pokazać dziecku monety i banknoty. Z racji na obecną sytuację, 

pieniądze można obejrzeć w Internecie. Następnie prosimy, aby dziecko namalowało każdą 

monetę.  

- zabawa z cukiernię- wymyślamy z dzieckiem jej nazwę, a potem asortyment, np. eklerki ( 

ziarna fasoli), pączki (zielone klocki), szarlotka (kasztany), ptysie( niebieskie klocki). 

Eksponujemy towar i ustalamy cenę, np.:  

Ekler-1 guzik; 

Pączek- 2 guziki; 

Szarlotka- 4 guziki. 

Każdy klient dostaje pieniądze (guziki) i rusza na zakupy, wybiera towar i wymienia go na 

pieniądze, czyli guziki. Na koniec przeliczcie towar, sprawdźcie ile pieniędzy udało się 

zarobić ze sprzedaży. Zamieniamy rolę- aby dziecko mogło być kupującym i sprzedającym.  

Rodzaje sklepów można zmieniać na budowlany, ogrodniczy itp.  

 

 

 

 

 

 

http://www.edusio.pl/search/label/litery?updated-max=2012-10-20T14:37:00%2B02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
http://www.edusio.pl/search/label/litery?updated-max=2012-10-20T14:37:00%2B02:00&max-results=20&start=20&by-date=false
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/02/szablony-do-szorstkich-literek.html
https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/literka-j-191


Dodatkowe  propozycje 

 

Tanecznym krokiem  

z podkładem muzycznym lub bez można wspólnie poruszać się do ulubionych piosenek i 

melodii. W wersji dla odważniejszych rodziców  można  włączyć sekcję instrumentalną z 

wykorzystaniem sprzętów kuchennych (garnki mają świetną akustykę). Dziecko  będzie 

zachwycone (sąsiedzi nieco mniej). Zorganizować  można konkurs taneczny albo konkurs 

piosenki. Nagrodą może być korona, medal, dyplom (oczywiście zrobiony własnoręcznie) 

albo pyszne małe co nieco. 

 

Domowy klub fitness  

Można  pokazać dziecku kilka prostych figur z aerobiku, zachęcić, aby dziecko 

zaproponowało swoje ćwiczenia, które wykonacie. Na pewno będzie wesoło. 

 

Kalambury  

 w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, postać z bajki, czynność, 

zwierzątko. 

 

Wspólne czytanie  

O  korzyściach z czytania nie trzeba nikogo przekonywać. Przytoczymy zaledwie 

najważniejsze z nich. Czytanie zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera 

jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, a przy tym przynosi ogromną radość i 

pozostawia cudowne wspomnienia. Dzięki czytaniu dziecko poszerza swoje słownictwo, 

używa bogatszego i piękniejszego języka. Wybrać  można wspólnie książkę, usiąść wygodnie 

i przenieść  się w świat bajek i niezwykłych przygód. 

 

Zabawa w teatr 

Można  wcielić się w postaci ulubionych bajek, stworzyć własną bajeczkę. Warto pamiętać, 

aby dać dziecku przewodzić w zabawie. Słuchać jego pomysłów i zachęcać do inicjowania 

nowych scenariuszy i pomysłów. 

 

Zabawa w skojarzenia 

Rodzic  rozpoczyna  zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie 

dziecko mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem Rodzic szuka 

skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę. 

 

Otchłań oceanu 

W kartonie należy  wyciąć  kilka otworów. Pomalować go w morskie motywy, a dziury będą 

imitowały paszcze podwodnych stworów. Dziecko rzuca do dziur piłkami, bądź  

zgniecionymi  w  kulkę  gazetami. Wygrywa ten, kto wceluje największą liczbę razy do 

otworów. 

 

Nauka  wiązania  sznurówek 

https://miastodzieci.pl/zabawy/nauka-wiazania-butow-proste-sposoby/ 

 

Szablony   liter 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/LITERY-SZABLON.pdf 

https://miastodzieci.pl/zabawy/nauka-wiazania-butow-proste-sposoby/
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/LITERY-SZABLON.pdf


Edukacyjne zastosowanie klocków:http://easy-stationery.com/for-parents/nieco-inne-

zabawy-klockami/ 

 

 
 

 

NADAL  PRZYPOMINAMY  I  PROSIMY  O  SAMODZIELNOŚĆ  W  

WYKONYWANYCH  CODZIENNYCH  CZYNNOŚCIACH  DZIECI 

 

 

Życzymy  powodzenia, wytrwałości  i dużo  zdrowia! 

 

Opracowanie: 

Teresa  Klasa,  Renata  Juras,  Marta  Różycka 

 

 

 

 

http://easy-stationery.com/for-parents/nieco-inne-zabawy-klockami/
http://easy-stationery.com/for-parents/nieco-inne-zabawy-klockami/

