
"Polska- moja Ojczyzna"- materiał dla Muszelek od 27.04-30.04.2020 r.  
 
DRODZY RODZICE  
Zgodnie z zapowiedzią w tym tygodniu proponuję kontynuację tematu "Polska- moja Ojczyzna". 
Przypominam, że są to jedynie propozycje dla Państwa. Chcemy w ten sposób pomóc w 
zorganizowaniu czasu dzieciom. Jeśli macie życzenie- można wykorzystać wszystkie zabawy. 
Jeśli jednak czasu brakuje- proponuję wybrać tylko kilka. Dziękuję za zdjęcia Muszelek i proszę 
o następne. Zdjęcia można przesyłać na adres: d.rutkowska.muszelki@interia.pl 
 
W tym tygodniu wybierzemy się w podróż po Polsce. Zwiedzimy ciekawe miejsca oraz 
przygotujemy się do majowych świąt. 
 
Tematy dnia:  
1. Morze Bałtyckie 
2. Warszawa- stolica Polski 
3. Góry 
4.Flaga Polski  

 
PONIEDZIAŁEK- Morze Bałtyckie 
 
Dzisiaj wyruszamy w krótką podróż- idziemy na plażę, na spotkanie z morzem. Jest wiele 
legend związanych z Bałtykiem, np. legenda o Juracie, o Mikołajku nadmorskim, legenda 
świnoujskiego Wiatraka, o żaglowcu z Kościoła Chrystusa Króla. Dziś chcę Wam przedstawić 
legendę mówiącą o tym, dlaczego Bałtyk jest słony? Posłuchajcie: 
https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/07/polskie-legendy-dlaczego-baltyk-jest.html 
 
To jest widok naszej plaży. 
 

 
Foto- zasoby własne 

 
Propozycje pytań dla dzieci  
- Dlaczego Bałtyk jest słony? 
- Jaki przedmiot, według legendy, wytwarza sól? 
- Co zrobił młody chłopiec? 
- Jak skończyła się przygoda z młynkiem? 
 
Propozycje działań dla dzieci i rodziców 
Mieszkamy w pięknym mieście nad Morzem Bałtyckim. Z pewnością chętnie chodzicie z 
Rodzicami na plażę. Wybierzcie się na spacer brzegiem morza. Jak będziecie mieli szczęście, 
to może znajdziecie skarb-czyli bursztyny. Z pewnością znajdziecie też wiele muszelek, z 
których można stworzyć piękne prace. Ja znalazłam dla Was takie: 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/07/polskie-legendy-dlaczego-baltyk-jest.html


 

 
Foto- zasoby własne 

 
A tutaj mamy bursztyn 

 

 
Foto- zasoby własne 

 
Zobaczcie, jak można bawić się muszelkami. 
 
Propozycje zabaw dla dzieci 
Chcecie posłuchać jak szumi morze?  https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 
 

A teraz zapraszam na wielką wyprawę przy odgłosach morza. 
Wyprawa statkiem - wyobraź sobie, że jesteś marynarzem na statku. Rodzic jest kapitanem, 
Pokój –to pokład statku. Kapitan wydaje polecenia, marynarz je wykonuje (rufa, prawa burta, 
lewa burta, dziób – pojęcia te należy dzieciom wcześniej wyjaśnić) 
- „na prawą burtę” –biegniesz na prawą stronę pokoju, 
- „na lewą burtę” –biegniesz na lewą stronę pokoju, 
- „na rufę” –biegniesz na koniec pokoju, 
- „na dziób” –biegniesz na początek pokoju. 
Naśladujesz odgłosy: silnie wiejącego wiatru (szszszszsz). Po chwili wszystko ustaje, statek 
dopływa do brzegu. Tam czekają na Was różne zabawy. 
 
1. Zabawa matematyczna "Policz, ile..."- przygotowujemy muszelki oraz kartki z różną ilością 
oczek. Pokazujemy kartkę z oczkami. Zadaniem dziecka jest ułożenie tylu muszelek, ile 
wskazują oczka.  

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI


 

 
 
2. Zabawa "Dyktando z muszelkami"- kładziemy przed dzieckiem kartkę (poziomo). Dziecko 
pokazuje, gdzie jest prawa, lewa strona kartki, góra, dół. Rodzic mówi, gdzie należy położyć 
muszelkę, dziecko wykonuje polecenia. 
przykład: połóż muszelkę w lewym, górnym rogu kartki 
W prawym górnym rogu ułóż z muszelek słoneczko. 
3. Zabawa na spostrzegawczość "Gdzie schowała się cyferka..."- potrzebna będzie kartka w 
kratkę z wydrukowanymi (lub napisanymi) cyframi. Kładziemy cyferkę. Zadaniem dziecka 
będzie odszukanie jej na planszy.  
 

           
 
4. Praca plastyczna z muszelek- tutaj Stawa Młyn, czyli popularny Wiatrak. Jeśli macie inne 
ciekawe pomysły na zabawy z muszelkami - zapraszam do podzielenia się pomysłami. Czekam 
na zdjęcia. 
 



 
 
Czy wiecie, co to są szanty? To morskie piosenki. Posłuchajcie  
https://www.youtube.com/watch?v=_pCdk5uGNyU 
https://www.youtube.com/watch?v=D51KS8Cj6sg 
https://www.youtube.com/watch?v=_EMjLSeDexs 
https://www.youtube.com/watch?v=R12f0zsXO40 
 
A na zakończenie zabawa  
https://www.facebook.com/watch/?v=325802091714740 
 
 
 
WTOREK- Warszawa- stolica Polski 
 
Dzisiaj proponuję wycieczkę do stolicy Polski- Warszawy, która leży nad brzegiem królowej 
polskich rzek- Wisły. Wszyscy gotowi? Możemy jechać. 
https://www.youtube.com/watch?v=FxrKnHh0dUk 
 
Jedziemy pociągiem - przy piosence. Dzieci poruszają się po pokoju. Spotykają Syrenkę 
Warszawską. Posłuchajcie legendy: 
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-legendy-warszawska-syrenka.html 
 
Propozycje pytań dla dzieci  
- Co robiła syrena? 
- Dlaczego śpiewała rybakom? 
- Co chcieli zrobić rybacy? 
- Co obiecała syrena? 
 
Propozycje działań dla dzieci i rodziców 
Proszę wyjaśnić dzieciom, co oznacza pojęcie "stolica" (miasto, w którym znajdują się 
najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz). W miarę możliwości pokazać na 
mapie, gdzie leży. Jaka rzeka przepływa przez Warszawę? Pokazujemy herb Warszawy 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_pCdk5uGNyU
https://www.youtube.com/watch?v=D51KS8Cj6sg
https://www.youtube.com/watch?v=_EMjLSeDexs
https://www.youtube.com/watch?v=R12f0zsXO40
https://www.facebook.com/watch/?v=325802091714740
https://www.youtube.com/watch?v=FxrKnHh0dUk
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-legendy-warszawska-syrenka.html


 
 

i kilka ciekawych miejsc 

 
 

Łazienki Królewskie 
 



 
 

Pomnik Chopina 
 

 
 

Pałac w Wilanowie 



 
 

Zamek Królewski 
 

Omówcie Państwo z dziećmi ilustracje. Dzieci przyglądają się obrazkom, dzielą się uwagami na 
ich temat. Możecie powiedzieć, kim był Fryderyk Chopin. Tutaj znajdziecie dwie propozycje 
muzyczne dla dzieci do wykorzystania przy zabawie "Pomniki". 
https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Im4SZwTA5ic 
 
Propozycje zabaw dla dzieci 
1. Zabawa ruchowa "Pomniki"- Za chwilę usłyszycie muzykę i poproszę Was abyście poruszali 
się w jej rytmie. Gdy muzyka ucichnie staniecie się pomnikami. Pamiętajcie, że nie wolno się 
poruszyć.  
2.  „Prawda czy fałsz?”- kilka pytań na zakończenie 
• Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą? 
• Czy przez Warszawę przepływa Wisła? 
• Czy herbem Warszawy jest złota rybka? 
• Czy Syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz? 
3.Praca plastyczna "Warszawska syrenka"- Warszawa - podobnie jak wszystkie inne miasta w 
Polsce ma swój herb. Czy wiecie, co jest herbem Warszawy? (prezentujemy dzieciom herb 
Warszawy i omawiamy jego wygląd). Jeśli nie macie drukarki- można samodzielnie lub z 
pomocą Rodziców narysować i ozdobić syrenkę. 
https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Im4SZwTA5ic
https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/


 
 
 
 

 
 
 
 
 



ŚRODA- Góry 
 
Z Warszawy lecimy samolotem w przepiękne polskie góry. 
https://www.youtube.com/watch?v=3OETfpcWlI8 
  
Propozycje działań dla dzieci i rodziców 
Oto kilka miejsc w górach: 

 

 
 

 
 
A teraz zabawa z mapą Polski 

 
mapykonturowe.com.pl 

 
Na mapie Rodzice pokazują: Świnoujście, Morze Bałtyckie, Warszawę oraz góry. Z górami też 
związanych jest wiele legend. Jedną z nich możecie posłuchać tutaj: 
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-o-spiacych-rycerzach-w_14.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3OETfpcWlI8
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-o-spiacych-rycerzach-w_14.html


Propozycje pytań dla dzieci  
- Jak miał na imię młody pastuszek? 
- O czym opowiadał Jaśkowi staruszek? 
- Co zobaczył chłopiec w jaskini? 
- Kiedy obudzą się śpiący rycerze? 
 
Propozycje zabaw dla dzieci 
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zapraszam do zabawy pt.  
1. "Czy znasz to zwierzę?" 
 

 
źródła: wikipedia, autor: Krzysztof Górecki, opis: Świstak tatrzański w Dolinie Staroleśnej 

 
źródła: wikipedia, autor: Józef Kazimierz Sokołowski, opis: Żmija zygzakowata 

 
źródła:e-horyzont.pl 

 



2. Zabawa "Widzę coś..."- Na hasło „Widzę coś…” dziecko dopytuje, co takiego widzi Rodzic. 
Rodzic odpowiada, a dziecko za pomocą ruchu odtwarza to, co zauważył Rodzic, np.: „Widzę 
pasące się owce” (naśladuje owce), „Widzę piękne słoneczko”(patrzy przez "okulary" w górę), 
„Widzę górali z ciupagami na górskiej polanie” itd. 
3.Opowieść ruchowa "Wspinaczka górska"- Wędrujemy szlakami (dziecko chodzi po pokoju). 
Jesteśmy w górach, wspinamy się wysoko (kolana unosi wysoko w górę), idziemy ciężko pod 
górę. Jesteśmy na szczycie. Rozglądamy się dookoła, w lewo, w prawo, jeszcze raz. 
Schodzimy na paluszkach w dół. 
4.Zabawa artykulacyjna „Oddychamy czystym powietrzem”- Jesteśmy na górskiej polanie. 
Czujemy zapach kwiatów- wdychamy powoli powietrze nosem, wydychamy buzią. 
5. Praca plastyczna "Telefon alarmowy"- dzieci z pomocą Rodziców wykonują telefon (można 
wykonać z tektury, pudełka itp.) Jeśli potraficie- napiszcie cyferki, jeśli nie- poproście Rodziców. 
Muszelki znają numer alarmowy- 112. Po wykonaniu aparatu zapraszamy do zabawy. "Widzimy 
wypadek: ktoś upadł i nie może chodzić. Musimy zaalarmować odpowiednie służby". Podczas 
zabawy utrwalamy, jakie informacje powinny znaleźć się w meldunku: imię i nazwisko 
zgłaszającego, miejsce wypadku, rodzaj wypadku, kto jest poszkodowany, jaki jest stan 
poszkodowanego.  
 

Na zakończenie dzisiejszego dnia proponuję, żebyście zobaczyli, jakie skarby można znaleźć w 
górach 
 

 
 

"To zwykłe kamienie"- pewnie pomyśleliście. Ale czasami w tych kamieniach można znaleźć 
takie cudo: 

 
Ten okaz został zakupiony podczas "Lata agatowego" we Lwówku Śląskim (znaleziony w Górach Izerskich) 

 
 
 

 



W Górach Świętokrzyskich można znaleźć krzemień pasiasty, z którego robi się ozdoby. Z 
pewnością spodoba się wszystkim dziewczynkom (małym i dużym).  

 
 
Jeśli byliście w górach to z pewnością macie pamiątki, np. takie: 

 
lub takie: 

 

 
Pamiątka od Piotrusia- długopis-ciupaga (góralska laska) 

 
 
 
 



CZWARTEK- Flaga Polski  
 
Dzisiaj porozmawiamy o fladze naszego kraju. 2 maja jest jej święto. 
 
Propozycje działań dla dzieci i rodziców 
Posłuchajcie wiersza Czesława Janczarskiego pt. "Barwy ojczyste". Obejrzyjcie film, Rodzice 
przeczytają Wam tekst. 
https://www.youtube.com/watch?v=a6zzo_0vKEk 
Wiersz jest krótki. Jeśli uda się Wam go zapamiętać to BRAWO! 
 
 
Propozycje pytań dla dzieci  
- Jakie kolory są na naszej fladze? 
- Co oznacza kolor czerwony? 
- Co oznacza kolor biały? 
- Jakie znasz symbole naszej Ojczyzny? 
 

 
 
Propozycje zabaw dla dzieci 
 
1. Zabawa plastyczna "Flaga"- przygotujcie białą kartkę papieru. Rodzice narysują Wam linię na 
środku kartki. Górę zostawiacie białą, dół kartki należy pokolorować (wykleić, pomalować) na 
czerwono. Do tak wykonanej flagi należy dokleić patyk i jesteście gotowi do Święta Flagi, które 
wypada 2 maja. 
Flagę można wykonać także z bibuły, plasteliny lub malując farbą biały materiał podzielony na 2 
części na czerwono. Pamiętajcie, że czerwony kolor znajduje się na dole naszej flagi.  
 
2. Zabawa na spostrzegawczość "Znajdź naszą flagę"- wśród flag znajdź flagę Polski  
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6zzo_0vKEk


 
 

 
 

 
 



 
3. Zabawa matematyczna " Flagi duże, flagi małe" - do zabawy będzie nam potrzebny zestaw 6 
dużych, 6 średnich i 6 małych flag (wykonanych samodzielnie). Zadaniem dzieci jest 
segregowanie flag według wielkości, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów. 
 
Czwartek jest "dniem gimnastyki" w naszej grupie. Czy stroje gimnastyczne ubrane?  
Zaczynamy: (zestaw zabaw z poprzedniego tygodnia) 
 
Część wstępna 
- zabawa ożywiająca "W deszczu"- dziecko biega po pokoju, na sygnał rodzica- deszcz- staje w 
miejscu, nad głową trzyma gazetę.  
Część główna 
- zabawa bieżna "Slalom między drzewami"- rodzic stawia na dywanie plastikowe butelki; 
zadaniem dziecka jest przejście slalomem między nimi. 
- zabawa z elementem skoku "Skoki przez kałużę": na sygnał słowny rodzica dziecko porusza 
się skacząc po rozłożonych po pokoju gazetach.  
- zabawa z elementem równowagi "Przejście po gałęziach"- rodzic układa na podłodze kawałki 
wełny, sznurek lub skakankę. Zadaniem dziecka jest przejście, stopa za stopą, po sznurku.  
- zabawa z elementem skoku "Z miasta do miasta"- układamy z gazet "miasta", zadaniem 
dziecka jest przeskoczyć z miasta do miasta;  
Część końcowa 
- zabawa na odprężenie "Mała fala"- dziecko kładzie się na dywanie, zamyka oczy. Rodzic 
szeleści gazetą. Zadaniem dziecka jest przeturlanie się do miejsca, z którego słyszy szelest. 
Gdy dźwięk cichnie- dziecko odpoczywa. Zabawę powtarzamy kilka razy (zawsze stajemy w 
innym miejscu). 
         
 
 
Propozycje zabaw zaczerpnięte z następujących książek i stron oraz zasobów własnych: 
- "Kuferek pięciolatka- zabawy na każdy dzień" cz.2, wyd. Juka 
- "Logopedyczne zabawy grupowe" wyd. Harmonia 
- "Tropiciele- 4-latek" wyd. WSiP 
- You Tube  
- www.bajkowyzakatek.eu 
- "Bliżej Przedszkola" numery archiwalne 
- "Nauczycielka Przedszkola" ilustracje przedstawiające krajobrazy   
- Animacje zabaw KiWi "Morze Bałtyckie" 
- mapykonturowe.com.pl 
 
Materiały wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, 
biblioteki i zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny 
narodowej ad.: Covid – 19 
 

Opracowała 
Dorota Rutkowska 

 


