
Grupa III A 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Mieszkam w Polsce” 

Termin: 04.05.2020 – 08.05.2020 

Cele: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

 nabywanie większej świadomości narodowej, 

            utrwalenie symboli narodowych. 

 

Włodzimierz Domeradzki 

    „ Ojczyzna” 

Wszystko dookoła: 

dom i przedszkole, 

fabryczne dymy, 

żelazna kolej… 

 

Kwiaty przy oknie, 

klon koło bramy, 

słoneczny uśmiech 

kochanej mamy… 

 

I las co cieniem 

dzieci zaprasza –  

wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza. 

 

 

 



Propozycje zajęć z dziećmi. 

Zachęcamy dzieci do obejrzenia filmu edukacyjnego, „ Kto ty jesteś?” 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG_4S3M oraz przypomnienia słów 

piosenki, którą dzieci już znają „ Jestem Polakiem” 

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

 

  

Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Biały orzeł” 

Dziecko podskakuje w rytm wygrywany przez 

rodzica na grzechotce. Na hasło - „Biały orzeł” 

kładzie się na plecach, na podłodze i wymachuje 

jednocześnie nogami i rękami w linii poziomej. 

Natomiast, gdy rodzic klaśnie raz w dłonie, dziecko 

wstaje i ponownie swobodnie się porusza. 

 

 

Słuchanie legendy o syrence warszawskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=WyrkcWx2sMs 

Omówienie treści legendy. 

Praca plastyczna „ Warszawska syrenka” 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie syreny techniką wydzieranką przy użyciu 

kolorowego papieru i kleju. 

Zabawa ruchowa „ Syreny” 

Rodzic rozkłada na dywanie gazety. Dziecko przemieszcza się między nimi. Na 

hasło –„Syreny do wody!” Dziecko wskakuje na gazetę. Po skoku wraca do 

swobodnego poruszania się między gazetami. 

Wysłuchanie piosenki „ Warszawa Stolicą Polski” 

https://www.youtube.com/watch?=bGr6RgLmdVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG_4S3M
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=WyrkcWx2sMs
https://www.youtube.com/watch?=bGr6RgLmdVI


 



 

 

 

Wysłuchanie wiersza 

 

 „ Barwy ojczyste” Cz. Janczarski 

 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. 

 

 

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat Polskich Symboli Narodowych. 

Symbole narodowe są wyrazem czci i szacunku dla Ojczyzny. 

Polskie symbole narodowe wyrażają miłość Polaków do Ojczyzny. Są 

znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności Polaków. 

 Godło, flaga i hymn są symbolami, do których należy odnosić się z szacunkiem. 

Należy wiedzieć, że mają one pierwszeństwo przed każdym innym znakiem np.: 

miasta. 

Flaga Polski. Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów 

równej szerokości. Biel – oznacza czystość, szlachetność, pokorę. 

Czerwień – miłość, odwagę, poświecenie. 



Godłem RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jest Orzeł Biały w koronie na tle 

czerwonej tarczy. Wizerunek orła towarzyszy Polakom od najdawniejszych 

czasów. Godło umieszcza się na budynkach urzędów, szkół, sądów. 

Polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego. Hymn to najbardziej 

uroczysta pieśń danego państwa, którą śpiewa się w chwilach szczególnie 

uroczystych dla narodu w postawie szacunku. Podczas odtwarzania hymnu 

państwowego musimy zachować spokój i powagę. 

 



  



Praca plastyczna „ Flaga Polski” do wyklejenia plasteliną po kropkach, 

wyklejenia bibułą lub malowania palcami. 

 



Wysłuchanie Hymnu Polski. Mazurek Dąbrowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

Zagadki słowne, „ Co to jest?”- Rodzic opisuje godło, flagę i hymn Polski nie 

używając ich nazw. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie zagadek słownych. 

„ Piankowa Polska ‘’- praca techniczna rozwijająca zmysł dotyku i wyobraźnię 

przestrzenną. 

Do wykonania piankoliny potrzebne będą: jeden kilogram mąki ziemniaczanej, 

jedno opakowanie pianki do golenia, biały lub bezbarwny płyn do mycia naczyń. 

Dziecko miesza składniki, następnie formuje kształt Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


 

 

 

 

Film edukacyjny „ Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały”. Instytut Pamięci 

Narodowej. Historia w kolorach. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 

Zabawa rozwijająca wyobraźnię przestrzenną „Godło Polski”. 

Układanka w formie puzzli do wycięcia, ułożenie i przyklejenie na kartkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


 

Zabawa rozwijająca pamięć i umiejętność wypowiadania się „ Opowiadam  

jedną z poznanych legend”.                                                                          

Wysłuchanie piosenki „ Piosenka małego patrioty”. 

https://www.youtube.com/watch?v=08IbwWF7yXo 

Praca plastyczna „ Biało – czerwone drzewo” 

Dziecko maluje drzewo na arkuszu szarego papieru. Koronę drzewa tworzy z 

odbitych dłoni, wcześniej pomalowanych białą lub czerwoną farbą. 

https://www.youtube.com/watch?v=08IbwWF7yXo


Rozwijanie pojęć matematycznych. Wdrażanie do używania liczebników 

porządkowych. Kształtowanie pojęcia liczby 9.Doskonalenie umiejętności 

liczenia i porównywania liczebności. 

Zabawa „ Guziczki w kubeczku” 

Przed dzieckiem stoi 9 kubeczków. Dziecko przelicza kubeczki. Do każdego 

wrzuca po jednym guziku. Dziecko przelicz guziki i pytane, czy jest ich więcej czy 

mniej niż kubeczków, dochodzi do wniosku, że guzików i kubeczków jest po tyle 

samo. Następnie rodzic prosi, aby dziecko opisało guzik, który znajduje się np.: 

w czwartym kubeczku od lewej strony. 

Zabawa paluszkowa „ Małpki na drzewach”. 

Po drzewach małpki skakały. 

I tak się zachowywały. 

Pierwsza małpka taka mała.-( ruszanie najmniejszym palcem) 

Druga wciąż się chichotała.- ( poruszanie palcem obok i naśladowanie śmiechu) 

Trzecia mocno ziewała.- ( zginanie palca środkowego i ziewanie) 

Czwarta małpka wciąż płakała. – ( poruszanie palcem wskazującym, udawanie 

płaczu) 

Piąta małpka tak cmokała.- ( pokazywanie kciuka i cmokanie) 

 

 Zabawa tropiąca rozwijająca percepcję słuchową „ Gdzie jest dzwonek?” 

Rodzic zawiązuje chustką oczy dziecka. Następnie przemieszcza się w inne 

miejsce i rozpoczyna dzwonić dzwonkiem. Zadaniem dziecka jest wskazanie, 

skąd dobiega dźwięk. 

Polskie tańce. Utrwalenie piosenki ludowej „ Krakowiaczek jeden”. 

Krakowiaczek jeden  

miał koników siedem, 

pojechał na wojnę, 

został mu się jeden. 

Siedem lat wojował, 



szabli nie wyjmował, 

szabla zardzewiała, 

wojny nie widziała. 

 

Krakowianka jedna 

miała chłopca z drewna, 

a dziewczynkę z wosku, 

wszystko po krakowsku. 

Buzi nie umyła, 

włosy rozwichrzyła. 

A do tego jeszcze buciki zgubiła. 

 

Obejrzenie tańca „ Krakowiaczek” w wykonaniu przedszkolaków. 

https://www.youtube.com/watch?=2REkPmX03Yk 

Przekazanie dzieciom informacji o polskich tańcach z różnych regionów kraju. 

Uzmysłowienie im, że nazwy wielu z nich pochodzą od nazwy regionu, co 

ułatwia ich zapamiętanie. Rodzic pokazuje na mapie Polski i wymienia – 

krakowiaka z Krakowa, 

- mazura z Mazowsza, 

- kujawiaka z Kujaw. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?=2REkPmX03Yk


STROJE LUDOWE 

 

Zabawa „ Zwiedzamy Polskę” 

Rodzic gra na grzechotce, dziecko naśladuje jazdę samochodem. Na przerwę 

trzeba będzie odgadnąć „ muzyczne” miejsce postoju: - Kraków- śpiewanie i 

odtwarzanie krakowiaka.( Dziecko cwałuje z uniesioną jedną ręką). 

- Kujawy - dziecko śpiewa lub odtwarza „ Czerwone jabłuszko” poruszając się 

dostojnie jak w kujawiaku.  

- Śląsk – dziecko odtwarza piosenkę „ Miała baba koguta” i w parze z rodzicem 

kręci się i podskakuje w kółeczku. 

- Podhale – dziecko śpiewa lub odtwarza „ W murowanej piwnicy” naśladując 

taniec zbójnicki. 



Zabawa oddechowa „ Kolorowy papierek”. 

Rodzic kładzie dziecku na nosie papierek. Dziecko stara się go zdmuchnąć do 

góry i utrzymać jak najdłużej w powietrzu. 

Oglądanie filmu „ Polskie symbole narodowe – Polska- Moja ojczyzna”. 

Patriotyczny quiz dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch.?v=Xv7DNwMDoAM 

Ćwiczenie grafomotoryczne. Połącz kropki.   

 

 

https://www.youtube.com/watch.?v=Xv7DNwMDoAM


Język angielski 

Słownictwo: Blue - niebieski 

                        Red – czerwony 

                        Yellow – żółty 

                        Ball - piłka 

 Rainbow - tęcza 

Rozszerzenie: gra – zabawa np.: It ‘ s a red ball. To jest czerwona piłka 

                        Red ball – czerwona piłka 

                      Gra – zabawa np.: Where’s my red ball? Gdzie jest moja czerwona 

piłka? 

  Where’s my blue cat? Gdzie jest mój niebieski kot? 

Utrwalenie materiału. 

https://www.youtube.com/watch?V=40gr2HYMUFk 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Zabawa usprawniająca pamięć – „ Obserwatorzy” 

Rodzic wskazuje różne przedmioty znajdujące w różnych miejscach pokoju. 

Dziecko w ciszy obserwuje gesty, a po chwili stara się wymienić nazwy 

przedmiotów w tej samej kolejności. 

Liczbę przedmiotów zmienia się w zależności od możliwości dziecka. 

Zabawa usprawniająca uwagę i pamięć „ Nos- podłoga- lampa” 

Rodzic prosi dziecko, aby patrzyło na niego, słuchało uważnie, co mówi i 

wykonywało jego polecenia. Osoba prowadząca mówi – nos, a jednocześnie 

pokazuje palcem wskazującym podłogę lub lampę. 

 

Zabawy usprawniająca motorykę dużą. 

https://www.youtube.com/watch?V=40gr2HYMUFk


Zabawa z elementami płynnych ruchów obu ramion. Toczenie, pełzanie, 

rzucanie, chwytanie, odbijanie piłki, kółka. 

Zabawa z elementami rytmicznych ruchów zmiennych obu ramion. Ruchy 

płynne, rytmiczne, naśladowanie ptaków, motyla, samolotów. 

Ćwiczenie równowagi – chodzenie po narysowanej lub wyznaczonej linii. 

Zagadki ruchowe. Imitowanie i odgadywanie czynności, jako ćwiczenie 

wyobraźni i pamięci ruchowej. 

 

 

 

Karta pracy 

 

 



 



 



 

Zabawa „ Wesołe czy smutne?”. Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

Rodzic przygotowuje obrazek przedstawiający dwie buzie. Jedna z nich jest 

wesoła, druga z nich smutna. Dziecko podaje przykłady sytuacji, których jest 

radosne albo zasmucone. Następnie rodzic wypowiada zdania, dziecko klaszcze 

w ręce, jeżeli uznaje, że to, o czym mówi rodzic może być dla kogoś przykre, lub 

podskakuje, jeżeli usłyszy coś wesołego. Np: Tomek zniszczył zabawki, ponieważ 

uderzał nimi o podłogę. Ola pomogła Zosi znaleźć jej ulubionego misia. Karolina 

zburzyła zbudowany przez chłopców zamek z klocków. Ala i Tomek tańczą 

razem w kółku. 

 

Rozwiązanie zagadki:, Kiedy dobry humor nam dopisuje, 

  Duży lub mały na twarzy się maluje.( uśmiech) 

Zabawa ćwicząca aparat mowy „ Jak śmiejemy się, na co dzień?” 

Rodzic prosi dziecko, aby zaśmiało się w podany sposób, np.: głośno, cicho, 

grubym głosem i cienkim głosem. 

Pogadanka dotycząca śmiechu. Dziecko odpowiada na pytania: - Dlaczego 

najczęściej się śmiejemy? 

- Czy to dobrze, kiedy dużo się uśmiechamy? 

- Jak czujemy się, kiedy się uśmiechamy? 

- Czy to w porządku śmiać się z innych? Itp. 

 

Zabawa słowna „ Moja najzabawniejsza historia” 

Rodzic rzuca piłeczkę do dziecka i dziecko opowiada mu swoją zabawną 

przygodę. Zamiana ról. 

 

Zabawa pantomimiczna „ Uśmiechnij się do mnie” 

Dziecko pokazuje wesołą, uśmiechnięta minę do swojego rodzica. Rodzic 

stojący naprzeciwko stara się ją odtworzyć. 

 



Wspólne malowanie na dużym arkuszu plakatu pt.: „Uśmiech od ucha do ucha” 

Rodzic wyjaśnia, że stwierdzenie to oznacza duży, szczery uśmiech. Dziecko 

podaje swoje pomysły graficzne i wykonuje pracę. 


