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Temat tygodnia: Polska  - Moja Ojczyzna 

Temat dnia: Polska  - moja ojczyzna 

Temat dnia: Flaga Polski 

 

 

 

 

Drodzy rodzice dziś odpowiadamy na pytanie: Co to jest Polska i jak wygląda flaga Polski? 

Witam Was kochane Perełki i Waszych Rodziców! 

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

1. „ Powitanka  - rymowanka”  

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy juz czas, jestem ja, jesteś ty, raz dwa, trzy ( w trakcie śpiewania 
pokazujemy na wszystkich obecnych w pokoju, na siebie  i osobę/osoby obok). 

https://youtu.be/fLX5nj9jeuk  

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

3.  „ Jestem Polakiem” - nauka III i  IV zwrotki piosenki( możecie jutro powtórzyć, utrwalić). Rodzicu 
włącz dziecku piosenkę( niech się osłucha).  Dziś uczymy się dwóch ostatnich zwrotek ( powtarzamy 
pierwszą, drugą zwrotkę i refren), oto link: 

https://youtu.be/plug6OIrxRM  

To ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych, pięknych miejsc 

 
Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 



Podróż skończymy w Gdańsku 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat. 

4. „Mój adres” - utrwalanie adresu zamieszkania. 

5. „ Co to jest Polska?” - rozmowa na podstawie treści wiersza Czesława Janczarskiego.  

Co to jest Polska?  Czesław Janczarski 

Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska  to wieś i las i zboże w polu, i szosa, która pędzi do miasta autobus, i samolot, co leci wysoko 
nad tobą. 

Polska  to miasto, strumień i rzeka, i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obłoki, gdy nad nami 
mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? Tak i przedszkole i róża w ogrodzie i książka na stole. 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o treści tego wiersza. Dziecko odpowie na pytania: Jakie pytanie 
zadał Jaś w przedszkolu?; Co to jest Polska według autora wiersza?; Co to jest Polska według Was?; 
Co według was oznacza słowo Ojczyzna? 

6.  Można również przeczytać dziecku inny, piękny wiersz tego samego autora: 

„Barwy ojczyste”   - Czesław Janczarski 

Barwy ojczyste. 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 

6. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” -  zabawa ruchowa z elementem liczenia.  

Rodzic  trzyma przygotowaną kostkę do gry( można zrobić samemu z papieru). Dziecko porusza się 
po całej sali zgodnie z rytmem podanym przez Rodzica ( bębenek, miska, łyżki). W czasie przerwy 
w muzyce Rodzic pokazuje ściankę kostki i prosi dziecko, aby zrobiło, np. tyle samo pajacyków lub 
przysiadów lub skakały tyle razy jak piłeczki, ile jest oczek na ścianie itd. 

7.  „Moja ojczyzna” – zabawa plastyczna. Rodzic przygotowuje dla każdego dziecka kontur Polski. 
Dziecko w środku konturu maluje to, o czym poprzednio z Wami rozmawiało, tzn. czym według nich jest 
ojczyzna? 



 

8.  „Co się zmieniło?”  - zabawa dydaktyczna. Dziecko siada, a przed nim rozkładamy duże figury 
geometryczne w 4 kształtach i 4 kolorach( można wykorzystać też figury z wczorajszego dnia). Dziecko 
układa szereg 4 figur o takim samym kształcie, ale różnych kolorach. Dziecko przygląda się układowi. 
Po chwili odchodzi. Rodzic zmienia układ (np. kolejność dwóch kolorów). Gdy dziecko powróci, musi 
stwierdzić co się zmieniło. Gdy mu się uda, zdobywa punkt. Kontynuujemy zabawę. 

9. „Z miasta do miasta”  - zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku. Rodzic rozkłada 
na podłodze obręcze( sznur, szalik). Dziecko przy dźwiękach dowolnej melodii chodzi – wchodzi lub 
wskakuje tylko do obręczy, natomiast nie wolno mu stanąć na podłodze poza obręczą.  

10. „List do babci”  -  masażyk wg Marty Bogdanowicz.  

List do babci Marta Bogdanowicz  

Rodzic siada za dzieckiem tak, aby mieć przed oczami plecy dziecka, nogi rozstawione szeroko.  

I piszemy list: 

Kochana Babciu „wygładzamy papier listowy” -Masujemy plecy dziecka. 

 Kropka -Naciskamy palcem wskazującym. 

 Piszę ci, że mamy w domu kotka -Poruszamy palcami na plecach kolegi. 

 Kropka -Stawiamy kropkę.  

Kotek chodzi -Kroczymy palcami. 

 Kotek skacze - Skakanie raz jedną, raz drugą dłonią.  

Kotek drapie -Delikatnie drapiemy.  

Kotek chrapie. Opieramy głowę, naśladujemy chrapanie. 



 Składamy list - Krzyżujemy ręce na klatce piersiowej dziecka.  

Naklejamy znaczek -Dotykamy czoła dziecka dłonią. 

 I zanosimy na pocztę -Kładziemy się delikatnie na dziecku z tyłu. 

I zmiana ról, teraz Rodzic siada przed dzieckiem. 

11. Bajka - Historia Polski wg dzieci -„ Bitwa  pod Grunwaldem”   

https://youtu.be/gD84xe3ZSwA         

12. Zadanie specjalne na czwartek( dziś są dwa zadania): 

 Nauka pierwszej zwrotki hymnu państwowego  „ Mazurek Dąbrowskiego” i wykonanie pracy 
plastycznej -„ Nasze Godło”  : 

 Myślę, że większość Perełek zaśpiewa już samodzielnie, ale czy pamiętacie o czymś ważnym? Jak się 
zachowujemy w trakcie śpiewania hymnu? Tak, spokojnie stoimy, zawsze wyprostowani ( na baczność). 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ 

Dla zainteresowanych przygotowałam  również cały tekst „ Mazurka Dąbrowskiego”     

https://youtu.be/MyLFTSUWRy8 

Do przygotowania pracy plastycznej „ Nasze Godło”, potrzebne są: rolka po ręczniku pap., lub po 
papierze toalet., kartki: żółta, czerwona i biała, klej, nożyczki, czarny mazak lub kredka, ołówek, pędzel, 
biała farba( pasta do zębów lub rulon białej kartki) 

 

 

Dziecko maluje rolkę na biało. Następnie samodzielnie obrysowuje i wycina swoje dłonie. Wycina 
również koronę i dziób dla orła. Czerwoną kartkę należy podciąć u dołu( tło godła). Wszystkie elementy 
sklejamy i gotowe. Praca przedstawia orła w koronie, na czerwonym tle - Godło Polskie. Moja praca jest 
taka, a Wasza?  

Prześlijcie do mnie swoje orzełki. 



 

Na tym kończę propozycje dzisiejszych zabaw. No może jeszcze edukacyjna bajeczka na jutro: 

Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A      

 W tym tygodniu bardzo ważny i trudny temat zajęć. Mam nadzieję, że podobało Wam się, to co 
przesyłam. Zabawy i zadania można wykonać w dogodnym czasie. Na jutro nie mam żadnych 
propozycji,  ponieważ obchodzimy ważne święta: 

1 Maja - Święto Pracy,  

2 Maja - Święto Flagi,  

3 Maja -Święto Konstytucji 3 maja. Rodzice, o tych szczególnych dniach porozmawiajcie ze swoim 
dzieckiem. 

Pozdrawiam Perełki i Rodziców. 

Wasza Pani Izunia

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

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

 

 


