
Witajcie kochane przedszkolaki        i drodzy rodzice.  

W tym tygodniu poruszymy tematykę dotyczącą naszego kraju – Polska to mój 

dom. 

 Dzisiejszy temat dnia to: POLSKIE SYMBOLE NARODOWE. 

 

1.  Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – doskonalenie celności rzutów, zabawa z 

elementami czworakowania, sztafeta. 

• „Celowanie do piłki” – na środku dywanu stoi piłka. Dziecko ma woreczek 

gimnastyczny lub klocek. Rzuca klockiem próbując trafić nim w piłkę.  

• „Jaszczurki” – Rodzic wyznacza trasę slalomu klockami na dywanie (lub 

innym sprzętem dostępnym w domu). Zadaniem dziecka jest na czworakach 

przejść slalom wyznaczony przez rodzica.  

• Poćwicz razem ze  Świeżakami:   

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

2. „Nasz kraj” – zabawa matematyczna, szeregowanie liczb od najmniejszej do 

największej. Potrzebne materiały: 6 karteczek z cyframi od 1 do 6 – na 

drugiej stronie proszę napisać na każdej kartce jedną literę: P O L S K A.        

Rodzic rozkłada na podłodze, pomieszane kartki z liczbami od 1 do 6. Zadaniem 

dziecka jest: ułożenie liczb w szeregu od najmniejszej do największej. Następnie 

odwraca kartki. Wspólnie z dzieckiem odczytujemy napis – POLSKA. Dzieci 

dzielą wyraz na sylaby, na głoski, przeliczają litery i głoski. Próbują podać inne 

wyrazy – kojarzące im się z Polską – które zaczynają się na poszczególne litery 

wyrazu POLSKA. 

3. „Symbole narodowe” – wyjaśnienie dzieciom pojęć: symbole narodowe, 

godło, flaga, hymn. Rozmowa na temat tych symboli. 

Oglądamy ilustracje i czytamy dziecku informację na nich zawarte: 

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE TO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


 



 

 



4. Wiersz “Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy – rozmowa na 

temat wiersza. 

DLA CHĘTNYCH: NAUKA WIERSZA NA PAMIĘĆ- CZAS DO 

03.05.2020 r. (BĘDĘ ZACHWYCONA JEŚLI OTRZYMAM NAGRANIE 

FILMU Z RECYTACJĄ NA EMAIL).  

– 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. 

 – Czym ty dla niej? 

 – Wdzięczne dziecię. 

 – Coś jej winien?  

– Oddać życie.  

Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania na temat wiersza:  

• O czym jest wiersz?  

• O jakich symbolach była mowa w wierszu? 

•  Kto to jest Polak?  



• Kim jest patriota? 
5. CZAS NA PRZERWĘ. PROPONUJĘ TROCHĘ SIĘ PORUSZAĆ  

https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTMM  

6. Wracamy do zajęć. Otwórzcie karty pacy część 4 na stronie 10. 

• „Godło Polski” – praca z KP4.10a, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych; 

• „Biel i czerwień” – praca z KP4.10b, szukanie podobieństw na flagach 

państw sąsiadujących z Polską, doskonalenie percepcji wzrokowej, 

logicznego myślenia i zdolności grafomotorycznych, rytmy. 
7. “Narodowy quiz”– zabawa dydaktyczna sprawdzająca wiedzę dzieci na 

temat symboli narodowych. Dzieci odpowiadają, czy zdanie czytane przez 

rodzica jest prawdziwe, czy fałszywe.  

Zdania:  

– Moją ojczyzną jest Polska. – Godłem Polski jest orzeł w koronie. – Ojczyzna 

to miasto. – Godło to biało–czerwony materiał. – Flaga Polski składa się z 

dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego na dole. – Polska to nasza stolica.  

  Rodzic zadaje dziecku pytania:  

• Gdzie jeszcze – poza godłem – znajduje się wizerunek orła?  

• Na czym jest? 

Jeśli dziecko odpowie, że na pieniądzach- wtedy pokazujemy dziecku monetę i 

prosimy, aby dokładnie ją obejrzało. 

8. „Ile jest wyrazów w zdaniu” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową. 

Rodzic wolno czyta fragment wybranego wiersza/bajki, robi pauzę po 

każdym zdaniu. Zadaniem dzieci jest liczenie wyrazów w każdym zdaniu. 

9. Na koniec proponuję obejrzeć  film dzięki, któremu dzieciaki utrwalą 

wiadomości na temat symboli narodowych. 

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

 

Dziękuję Państwu za pomoc w realizacji tematu.  

                                     Małgorzata Adamska 
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