
Środa  28.04.2020r. 

 

 

Temat tygodnia: Polska  - Moja Ojczyzna 

 

Temat dnia: Stroje ludowe 

 

 

Drodzy rodzice dziś możecie porozmawiać o strojach ludowych, w różnych regionach naszego kraju. 

Witam Was kochane Perełki i Waszych Rodziców! 

 Witamy się z dzieckiem miłą powitanką. Możemy ją wspólnie zaśpiewać lub powiedzieć. 

1. „ Powitanka  - rymowanka”  

Razem z dzieckiem, podajcie sobie ręce i chodząc recytujcie rymowankę: 

Przywitajmy się wesoło,        (machacie do siebie) 

ładnie zróbmy koło.               (rysujecie w powietrzu koło) 

Ręce w górę, ręce w bok.      (wysuwacie ręce do góry, a potem w bok) 

Skok do tyłu i w przód skok.  ( wykonujecie jeden skok obunóż do tyłu i w przód) 

Ta poranna gimnastyka,        (rytmicznie klaszczecie w ręce) 

wszystkie zuchy dziś przywita. 

Dziecko wymienia wszystkie dni tygodnia, licząc na palcach i zadajemy pytanie: Jaki dzisiaj jest dzień 
tygodnia?(środa). A wiesz jaki będzie jutro dzień? (czwartek). Jaka teraz jest pora roku? (wiosna). 
Przeliczamy z dzieckiem, powtarzamy figury geometryczne. Codziennie utrwalamy. 

2.  „ Jestem Polakiem” - nauka II zwrotki piosenki. Rodzicu włącz dziecku piosenkę( niech się osłucha). 

 Dziś uczymy się tylko drugiej zwrotki( powtarzamy pierwszą zwrotkę i refren), oto link: 

https://youtu.be/plug6OIrxRM  

Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są  



Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

3. „Mój adres” - utrwalanie adresu zamieszkania. 

4. „Tęczowe ubrania”  - rozmowa z dziećmi.. Rodzicu przygotuj ( internet, zdjęcia, encykolpedia)  trzy pary 
w strojach ludowych: np. strój krakowski, góralski, śląski, łowicki itp. Dziecko ma zadanie omówić wygląd 
poszczególnych strojów: elementy stroju, kolorystyka. Omawiacie z których regionów one pochodzą. 

5. Zabawa ruchowa . „  Pokaż Grzesiu gdzie masz oko” , oto link: 

https://youtu.be/JC5OxYBSBNI   

6.  „  Fartuszek”  -  Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym  i ma przygotowane wcześniej figury 
geometryczne w 4 kształtach i 4 kolorach( proszę narysować, a dziecko samo wycina), ale tylko duże, 
oraz trapez jako fartuszek.  Proszę wcześniej przygotować na paskach papieru układy szeregowe 
z takich samych figur. Dziecko będzie miało za zadanie ułożyć ozdobny wzorek na pasku do ludowego 
łowickiego (góralskiego, kaszubskiego) fartuszka.  Proszę dać przez chwilę przyjrzeć się układowi, 
następnie zabrać kartkę. zadaniem dziecka będzie odtworzenie układu. Na koniec dziecko samo 
wymyśla ozdobny na fartuszek. 

  

7. Zadanie specjalne,  nauka wiersza:   „ Kto ty jesteś? Polak mały”  

 

- 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. 
 
- Coś ty dla niej? 
- Wdzięczne dziecię 



- Coś jej winien? - Oddać życie." 

 

Film edukacyjny dla dzieci  Lulek.tv - „ Kto ty jesteś? Polak mały” 

https://youtu.be/58IaxG-4S3M  
  
8. Bajka, „ Historia Polski wg dzieci- Mieszko”  

https://youtu.be/gc-c8tSNAqg 

Na dziś koniec propozycji zabaw. Proszę z nich korzystać. Życzę miłego dnia. 

 Pozdrawiam - Wasza Pani Izunia

Propozycje zabaw w tym projekcje dydaktycznym, zaczerpnięte są z następujących książek: Tropiciele - 
4 latek, wyd. WSiP,  i stron internetowych, You Tube, YouTube Kids, biblioteki i zasobów własnych.  

Kontakt mailowy: i.jedrzejczak@przedszkole3.swinoujscie.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


