
Zapraszam Was do dalszej wspólnej zabawy. Jestem dumna z Waszego zaangażowania podczas 

wykonywania ćwiczeń oraz z Waszych Rodziców, którzy pomagają przetrwać ten specyficzny 

czas. Wykonane przez Was prace składamy w teczkach. Proszę dokumentować swoją 

działalność poprzez wykonywanie zdjęć i wysyłanie ich do pani Ewy SMS. 

Maj, tydzień  1. Temat dnia: Moja ojczyzna 

 

 

Dzień 1 Majowe święta 

1.Zabawa - R. wita dziecko, wypowiadając słowa powitania sylabami i jednocześnie 

wykonując określone ruchy:  

Dzień – klaszcze nad głową,  

do – uderza rękami o uda,  

bry – klaszcze w dłonie przed sobą, 

 dzie – uderza dłońmi o podłogę przed sobą, 

 cko – klaszcze w dłonie.  

Dzieci odpowiadają w ten sam sposób, ale zamiast słowa dzieci, wypowiadają słowo mama. 

2. Pomaluj flagę Polski wg wskazanego wzoru 

 



 

 

3.  Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Majowe święta. 

 

 Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do 

przedszkola. Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali 

dziadkowi powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad 

wejściem do domu. – Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil. – I ja też – powiedział 

Daniel. – A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek. – I co to były za jakieś 

dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych… Inne dzieci też były bardzo 

ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez ostatnie dni. Cała grupa 

usiadła na dywanie. – To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. Pierwszego maja 

zawsze przypada Święto Pracy – zaczęła mówić pani. – Tyle że Święto Pracy obchodzone jest 

również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud 

wszystkich pracujących ludzi – waszych rodziców, dziadków, sąsiadów… Drugiego maja 

mieliśmy Święto Flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy 

szanować naszą flagę. Zaś trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka 

umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się żyło. – A jak ten król 

wyglądał? – dopytywał Antek. – Czy można go gdzieś spotkać? – Nie, Antku, to wszystko było 

wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść do muzeum. To co, idziemy? 

– zapytała pani. – Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do 

pobliskiego muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz 



także pozostałe majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga Polski. – O, a to godło! – 

powiedział Antek. – Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym plakacie? – To hymn 

Polski – odpowiedziała pani. – A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś obchodzono 

Święto Pracy. – A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku? – To jest kopia obrazu 

naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. 

I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli 

ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się 

z zaciekawieniem w dzieło Matejki. – Cieszę się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha 

Ady. – Ja też – powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę.  

 

4. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania . 

 R. zadaje pytania: 

 − Jakie barwy ma flaga Polski?  

− Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi? 

 − Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady?  

− Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum?  

 

5. Zabawa ruchowa Flaga na wietrze. Dzieci poruszają się w rytm dowolnej melodii. Na 

przerwę w grze podnoszą do góry rękę i naśladują ruch machania flagą. 

 

6. Zrób Se Sam - Mini Flaga 

https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2 Temat dnia:   Godło Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E


 

 

1. Jestem dobrym Polakiem – nauka na pamięć wiersza Iwony Fabiszewskiej Moja Ojczyzna. 

Kocham moją ojczyznę, bo jestem Polakiem.  

Kocham Orła Białego, bo jest Polski znakiem.  

Kocham barwy ojczyste: te biało-czerwone.  

Kocham góry i niziny, każdą Polski stronę. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza. 

 Pluszowe zabawki, mapa Polski.  

R. pyta: − Jak nazywa się nasza ojczyzna? 

 − Co to znaczy być Polakiem?  

− Dlaczego kochamy orła białego? 

 − Jak wygląda nasze godło? 



 

 

 



R.  pokazuje  mapę Polski. Obrysowuje palcem jej granice. Mówi, że to wszystko, co znajduje 

się między granicami, to jest Polska. Następnie prosi, aby  dziecko wybrało sobie jedną 

pluszową zabawkę i usiadło z nią w kole.  

Mówi: Przytulmy pluszowe zabawki tak mocno, jak mocno kochamy naszą ojczyznę. 

Powtórzcie pierwszy fragment wiersza, po cichu, pluszowej zabawce do jednego ucha. 

3. Zabawa Mój kraj – rozwijająca zdolność logicznego myślenia.   

R. mówi wypowiedzenia, a dzieci określają, które z nich jest prawdziwe, podnosząc ręce 

w górę. 

Przykładowe wypowiedzenia: Stolicą Polski jest Warszawa. Polska flaga ma barwy biało-

czerwone. Polskie morze to Bałtyk. Najwyższe góry w Polsce to Tatry. Największe miasto 

w Polsce to Londyn. W Polsce językiem ojczystym jest język angielski. W naszym kraju rosną 

palmy. 

4. Kto ty jesteś? - Film edukacyjny dla dzieci - Lulek.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

 

Dzień 3 Temat dnia:   Z biegiem Wisły 

1.Rozwiązanie zagadek 

 ( na stole umieszczona jest flaga i godło Polski ) : 

- Pytanie nietrudne- każdy to przyzna , jak się nazywa nasza Ojczyzna ? ( Polska ) 

-Biel na niej jest i czerwień , powiewa pięknie ,gdy wiatr się zerwie ( flaga ) 

-W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak 

Zobaczysz go kiedyś może , to jest przecież biały...(orzeł ) 

 

2. Zabawa ruchowo-słuchowa ,, Baczność – hymn Polski ”. 

 Dzieci poruszają się do muzyki ( nagrań melodii z różnych regionów Polski np. melodia góralska 

Melodia Góralska https://www.youtube.com/watch?v=Y6kMVe1lZTM, Krakowiak 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs i inne ) .  

 

W momencie , gdy dzieci usłyszą hymn państwowy Hymn Polski HQ (Stereo) 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 
mają za zadanie przybrać właściwą postawę –stanąć nieruchomo na ,,baczność ”a gdy słyszą inną 

muzykę – tańczą swobodnie . 

 

3. IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M
https://www.youtube.com/watch?v=Y6kMVe1lZTM
https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


4. Praca razem z Rodzicem - wskazywanie głównych rzek Polski. Praca dziecka - wyklejanie rzek 

niebieską plasteliną.  Zaznaczenie miejsca zamieszkania kropką z plasteliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 4 Temat dnia:   Poznajemy Warszawę 

1.Metro – zabawy konstrukcyjne.  

Dwa lub trzy duże kartony, kredki, papier kolorowy, klej, taśmy samoprzylepne, nożyczki, 

zdjęcia przedstawiające warszawskie metro.  R. pokazuje zdjęcia warszawskiego metra. 

Rozmawia z dziećmi na jego temat. Następnie proponuje wykonanie tunelu metra z kartonów. 

Pomaga dzieciom w łączeniu pudeł za pomocą taśmy klejącej. Zachęca do ich ozdobienia 

według własnych pomysłów. Kiedy tunel będzie już skończony, dzieci zamieniają się w pociągi 

i przejeżdżają tunelem z jednej stacji na drugą (przechodzą na czworakach lub pełzają).  



 

 

 

 

2. Ulica w dużym mieście – ćwiczenie słuchu fonematycznego.  



Obrazek przedstawiający ulicę w dużym mieście.  

 

R. pokazuje dzieciom zdjęcie i nazywa jego wybrane elementy, np.: ulica, samochód, 

przystanek itp. Dzieci wskazują je na zdjęciu i powtarzają głośno ich nazwy. Dzielą je 

rytmicznie (na sylaby). 

 

3. Wyjaśnienie pojęcia stolica. Zapoznanie z herbem Warszawy.  

Zapoznaje z herbem Warszawy. R. prosi, aby dzieci opisały  wygląd Herbu Warszawy-   to 

umieszczona na czerwonym polu postać kobiety z długim, rybim ogonem – Syrena. W lewej 

ręce trzyma tarczę, a w prawej ręce wzniesiony do góry miecz. Nad postacią Syreny znajduje 

się złota korona, która symbolizuje zwycięstwo. Syrena pilnuje bezpieczeństwa mieszkańców 

stolicy. Tarcza i miecz jej w tym pomagają. 

 



4. Słuchanie legendy o Syrence warszawskiej (opracowanie redakcyjne legendy Artura 

Oppmana Syrenka).  

Rozmawiali z sobą dwaj rybacy znad Wisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu 

dzisiejszej Warszawy leżała niewielka rybacka osada, otoczona gęstymi lasami. – 

A widzieliście ją, tę Syrenę, Szymonie? – Widzieć nie widziałem, Mateuszu, ale słyszałem, jak 

śpiewa. – Jak tylko słoneczko ma się ku zachodowi i czerwienią pomaluje Wisełkę, zaraz jej 

piosenka się rozlega. – Warto by ją wypatrzeć, zobaczyć. – Jeśli nas ujrzy – umknie i skryje się 

w wodzie. – Najlepiej zapytać o to ojca Barnabę, pustelnika. To człowiek mądry i pobożny; on 

powie i nauczy, co czynić nam należy. Udali się do pustelnika Barnaby i opowiedzieli mu 

o Syrenich śpiewach, które słyszą wieczorami. Ojciec Barnaba zadumał się na długą chwilę, 

a obaj rybacy czekali w skupieniu, aż namyśli się, co poradzić.– Więc trzeba tak zrobić: 

w pełnię miesiąca wybierzemy się we trzech do źródełka; na ubrania przyczepimy gałęzi 

świeżo zerwanych, żeby Syrena człowieka nie poczuła, bo się nie pokaże; zaczaimy się przy 

samym źródle, a gdy wyjdzie i śpiewać zacznie, wtedy zarzucimy na nią sznur, zwiążemy 

i miłościwemu księciu na Czersku zawieziemy w darze. Niech ją na zamku trzyma i niech mu 

wyśpiewuje. Była piękna, pogodna noc. Ale w lesie nie wszyscy spali. Zza brzóz i wierzb 

stojących nad potokiem widać było trzy skulone postacie. Przycupnęły one wśród krzaków 

gęstych i patrzyły w wodę potoku, mieniącą się srebrzyście od blasków księżyca. Byli to dwaj 

rybacy, Szymon i Mateusz, i pustelnik, ojciec Barnaba. Nagle z wody wynurzyła się przecudna 

postać. Miała długie kruczoczarne włosy, szafirowe oczy. Przyglądającym się jej rybakom aż 

serca zamarły ze wzruszenia. Syrena chwilę trwała w milczeniu, zapatrzona w niebo 

i w gwiazdy – i oto w ciszy tej czarownej nocy zadźwięczał piękny śpiew. Wtem z krzaków, 

cicho, bez szelestu, wyskoczyły owe trzy postacie i rzuciły się na Syrenę. Rybacy z ojcem 

Barnabą skrępowali i wyciągnęli Syrenę z wody. Szamotała się nieszczęsna, ludzkim głosem 

ich prosiła o uwolnienie. Głos ten wzruszyć ich nie mógł, gdyż, wedle rady ojca Barnaby, uszy 

mieli woskiem szczelnie zatkane. – Zamkniemy Syrenę w oborze, a pilnować jej będzie 

pastuszek Staszek. Skoro świt zawieziemy ją do księcia. Staszek został sam na sam z Syreną, 

siadł naprzeciwko i tak, jak mu rozkazali, patrzył w nią bacznie i oczu z niej nie spuszczał. 

Nagle Syrena spojrzała na Staszka swymi czarodziejskimi oczami i zaśpiewała. Staszek był na 

wpół przytomny. Jak żyje, nie słyszał nic podobnego. Śpiew syreny grał na jego sercu tak, jak 

gra wiosna na sercu każdego człowieka. A Syrena nagle spojrzała wprost w oczy Staszka 

i rzekła: – Rozwiąż mnie! Nie zawahał się ani na chwilę. – Otwórz wrota i chodź za mną. 

Usłuchał. Otworzył wrota i czekał, co się stanie. Nie czekał długo. Syrena uniosła się ze słomy, 

na której leżała, i skacząc na swoim rybim ogonie, przeszła przez wrota i skierowała się 

w stronę Wisły. Szła i śpiewała. A Staszek, jak urzeczony, szedł za nią, szedł za nią, bez woli, 

bez myśli. A gdy już była tuż-tuż nad brzegiem Wisły, odwróciła się, spojrzała ku wiosce 

i zawołała na głos cały: – Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na 

rozkaz śpiewać nie chcę i nie będę. Wolę skryć się na wieki w falach wiślanych, wolę zniknąć 

sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawiać. A gdy przyjdą czasy ciężkie 

i twarde, czasy, o których nie śni się ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych śnić się 

jeszcze nie będzie, wtedy, w lata krzywdy i klęski, szum fal wiślanych śpiewać będzie 

potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwycięstwie. Tymczasem pędem od wioski lecą ku 

brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzyczą: – Nie puszczaj! A Syrena, chlup, do wody, 



a za nią w te pędy Staszek. I zniknął. Minęły lata i wieki. Na miejscu wioski powstało bogate 

i warowne miasto. A miasto to, później stolica, na pamiątkę dziwnej przygody z Syreną, wzięło 

ją za godło swoje, i godło to po dzień dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy. 

 

5.Rozmowa kierowana na podstawie usłyszanej legendy.  

R. zadaje pytania:  

− Jak wyglądała Syrenka?  

− Dlaczego rybacy chcieli ją schwytać?  

− Kto uwolnił Syrenkę?  

− Co obiecała Syrenka warszawiakom? 

 

 

 



Dzień 5 Temat dnia:   Poznajemy naszą miejscowość 

1. Słuchanie piosenki Tutaj mieszkam    https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc 

 

2. Dokończ rysunek, a następnie go pomaluj 

 

 
 

 

3.Zabawa Prawda – nieprawda.  

Porządkowanie informacji na temat swojej miejscowości. Dla  dziecka dwa kartoniki z minami – 

wesołą i smutną . Po usłyszeniu prawdziwej informacji podnoszą obrazek przedstawiający wesołą 

minę, przy nieprawdziwej – smutną. 

 

 Przykłady:  

− Moja miejscowość to duże miasto 

− W mojej miejscowości jeżdżą autobusy.  

 

4. Znajdź różnice  w rysunkach 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc


 
 

5.Zabawa ruchowa Samochody – do garaży.  

 

Krążek  lub przedmiot w kształcie koła dla  dziecka. Dzieci wybierają miejsce na swój garaż. 

Następnie otrzymują od R.  krążek. Na znak – podniesioną rękę R. – dzieci biegają swobodnie 

po pokoju, naśladują kręcenie kierownicą i wydają odgłosy pracującego silnika, np. brym, 

brym. Na znak – opuszczenie ręki – wracają do swojego garażu. 

 



6. Zabawy skoczne przy piosence   Studio Stodoła - Bo Na Wsi 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g

