
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 33  

• hula–hoop, skakanka, CD, piłka  

1.„Zwiedzamy Polskę” – dzieci tworzą pociąg i ruszają po Polsce. Każdy przez chwilę jest 

lokomotywą i mówi, dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego miasta). Dzieci starają się 

zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić je na koniec zabawy.  

 

2. „Mali żołnierze” – dzieci maszerują, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unoszą 

kolana i wymachują rękami. N. wydaje komendy, np. Padnij! (dzieci kładą się na podłodze), 

Czołgaj się! (czołgają się), Powstań! (wstają), Kryć się! (chowają się za jakimś przedmiotem).  

 

3. „Gdzie mieszkasz?” – utrwalenie własnego adresu zamieszkania. Dzieci kucają w domkach 

(hula–hoop, skakanka). Włączamy dowolną muzykę i wypowiadamy polecenia:  

Na spacer idą dzieci, które mieszkają w… (np. Mąkoszycach),  

Na spacer idą dzieci , które mieszkają w bloku. 

Na spacer idą dzieci, które mieszkają w domku jednorodzinnym, itd. 

Dzieci słuchają i jeśli zdanie jest prawdziwe wychodzą z domków i poruszają się w rytm muzyki. 

Kiedy muzyka, cichnie wracają do domków. 

  

4. „Biało–czerwoni” – zabawa z piłką. Dzieci siedzą w kole, jedno z nich staje przed 

pozostałymi i rzuca piłkę do wybranego dziecka, podając jakiś kolor. Gdy dzieci usłyszą 

czerwony lub biały, nie łapią piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i ją odrzucają.  

 

 

 



DZIEŃ PIERWSZY - POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 

1.„Nasz kraj” – rozkładamy na podłodze kartki z literkami – P, O, L, S, K, A (możemy wypisać 

literki na małych kwadratowych karteczkach). Dziecko z rozsypanych liter układa wyraz – 

POLSKA. Dzieci dzielą wyraz na sylaby, na głoski, przeliczają głoski. Próbują podać inne 

wyrazy – kojarzące im się z Polską. 

• kartki białe (kwadraciki) - na drugiej stronie litery słowa Polska. 

 

2.„Ukryta litera” – (zabawa dla chętnych) Rozkładamy wyraz POLSKA.  

Na białej kartce piszemy- POLSKA, ROLSKA, POŁSKA, POLZKA, PALSKA, BOLSKA. 

Dzieci mają za zadanie odszukać literę, która nie pasuje do pozostałych. Dziecko może w 

każdym wyrazie podkreślić sobie, albo zakreślić w pętle tą literkę, która zmienia wyraz 

POLSKA. 

 

3.„Rozsypanka” – składanie rozsypanki literowej. Dzieci odczytują wyrazy - GODŁO, 

FLAGA (mogą być wydrukowane). Dzieci układają wyrazy i odczytują.  

Co oznaczają te wyrazy? Dlaczego mówimy o nich jednocześnie? Jakiego jeszcze symbolu 

brakuje?  

 

G  O  D  Ł  O  

F  L  A  G  A  
 

 

4.„Symbole narodowe” – wyjaśnienie dzieciom pojęć: symbole narodowe, godło, flaga, hymn.  

 

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

 

 

 



5.Wiersz Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy  

Katechizm polskiego dziecka Władysław Bełza  

– 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. 

 

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

Po przeczytaniu tekstu zadajemy dziecku pytania na temat wiersza: O czym jest wiersz? O jakich 

symbolach była mowa w wierszu? Kto to jest Polak? Kim jest patriota?   

 

6.„Godło Polski” – praca z KP4.10a, 10b doskonalenie zdolności grafomotorycznych.  

 „Biel i czerwień” – szukanie podobieństw na flagach państw sąsiadujących z Polską. 

 

7. Piosenka „Jestem Polakiem”. Piosenki możemy słuchać przy wykonywaniu kart pracy. 

 

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

 

8. Praca plastyczna „Godło Polski” – Technika dowolna. 

 

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


 

 

 

               GODŁO POLSKI 

 



DZIEŃ DRUGI - MIASTA POLSKI 

1. „Palcem po mapie” – odszukiwanie miast na mapie Polski, analiza wzrokowa wyrazów.   

 

Dziecko przy pomocy rodziców odszukuje główne miasta na mapie ( próby odczytywania nazw 

miast – 5-latki )Rodzic zadaje pytanie dziecku: - Jak na mapie zaznacza się miasta?                                                                                                            

- Jakie znasz polskie miasta ?                        

2.„Stacyjkowo” – zadania na temat znajomości legend o największych polskich miastach 

(zabawa dla chętnych, można tylko dziecko zapoznać z poszczególnymi miastami). 

(drewniane klocki, 10 zielonych trójkątów, ilustracja Pałacu Kultury i Nauki pocięta na puzzle, 

szablony z piernikami, nożyczki, kredki, butelka, kawałek styropianu / kory / korka ). 

Rodzic zaprasza dziecko do podróży po różnych polskich miastach. Podróż zaczyna się w górach, 

a kończy nad morzem. W każdej miejscowości dziecko będzie miało do wykonania zadanie. 

Zakopane „Wspinaczka górska” – zabawa ruchowa. Inscenizowanie ruchem wspinania się na 

wysoką górę – ruchy naprzemienne rąk i nóg. Unoszenie wysoko kolan. Po dotarciu na szczyt 

budowanie szczytu z drewnianych klocków na czas (kto szybciej).  

                  

 

              



 

Kraków „Smok” –  Dzieci układają smoka z 10 zielonych trójkątów według własnego pomysłu.  

 

                                
 

 

Warszawa „Puzzle” – układanie obrazka. Dziecko składa obrazek z części. Rodzic wcześniej 

tnie na puzzle ilustrację przedstawiającą Pałac Kultury i Nauki.  

                             

 

                                
 



Poznań „Koziołki” – wysłuchanie legendy o koziołkach i zabawa ruchowa –dziecko z rodzicem   

siłują się i próbują przepchnąć rywala.  

                        

https://www.youtube.com/watch?v=WId4pW5_d6U 

Toruń „Pierniki” – zabawa plastyczna. Dziecko odrysowuje od szablonu i wycina pierniki 

katarzynki ( 10 szt.). Ozdabia je według własnego pomysłu. Potem następują zabawy 

matematyczne: przeliczanie, dodawanie, odejmowanie wg pomysłu rodzica. 

 

 

      
 

 

 

 

Gdańsk „Wpływanie do portu” – zabawa manipulacyjna. Rodzic umieszcza w przezroczystej 

butelce kawałek styropianu / kory / korka i nalewa wodę ( ½ butelki ). Dzieci mają tak 

manipulować butelką, by okręt wpłynął do portu (szyjki butelki).  



              
 

 

3.„Polskie miasta” – praca z KP4.11a, dopasowywanie symboli do miast, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy ogólnej, czytanie globalne.  

 

 



4. „Stolica Polski” – wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Warszawa. 

Warszawa  

Jaka wielka jest Warszawa!                                                                                                      

Ile domów, ile ludzi!                                                                                                                   

Ile dumy i radości                                                                                                                   

W sercach nam stolica budzi!                                                                                                     

Ile ulic, szkół, ogrodów,                                                                                                             

Placów, sklepów, ruchu, gwaru,                                                                                                         

Kin, teatrów, samochodów                                                                                                         

I spacerów i obszaru!                                                                                                                 

Aż się stara Wisła cieszy,                                                                                                                       

Że stolica tak urosła,                                                                                                                          

Bo pamięta ją maleńką,                                                                                                                        

A dziś taka jest dorosła. 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:  

- Jakie miasto jest stolicą Polski?                                                                                                                  

- Jak wygląda stolica przedstawiona w wierszu?                                                                                      

- Czy znacie jakąś legendę dotyczącą Warszawy?  

5. „Wycieczka po Warszawie” (ilustracje z ciekawymi miejscami Warszawy ) 

Rodzic odgrywa rolę przewodnika, opowiada o atrakcjach turystycznych 

     

Kolumna Zygmunta i zamek królewski                                        Stare Miasto 

 



              

Syrenki, Wisła, most Świętokrzyski                          Pałac Kultury i Nauki 

 

   

                                                                Łazienki Królewskie                  

                 

                                                                         wieżowce 



 

                                                  Pałac w Wilanowie 

    

                                                   Fontanny multimedialne 

                  

                                                            ZOO 



6.„Legenda o Syrence” – Dziecko opowiada treść legendy własnymi słowami.  

https://www.youtube.com/watch?v=7ZtJjiR5wbk 

7.„Syrenka” – praca plastyczna. (połówki kół w różnych kolorach, kredki ) Dzieci wyklejają 

ogon syrenki z połówek kół w różnych kolorach, pozostałe części dowolnie kolorują. 

         



DZIEŃ TRZECI - Z CZEGO SŁYNIE POLSKA? 

 1. „Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych. 

Rodzic wymienia różne zachowania, zadaniem dziecka jest wybrać te, które wskazują na 

zachowania patrioty ( TAK – staje na baczność; NIE – siada ).  

 Przykłady zachowań:  

– Znam symbole narodowe.                                                                                                           

– Potrafię zaśpiewać hymn.                                                                                                               

– Gdy słyszę hymn, tańczę.                                                                                                                                  

– Wybieram towary produkowane w Polsce.                                                                                         

– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce.                                                                                                

– Podczas świąt narodowych wywieszam flagę.                                                                                          

– Bawię się godłem i rysuję po nim.                                                                                                        

– Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym.                                                                                     

– Uczę się o historii naszego kraju.                                                                                                

– Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi zimą.  

Gdy dziecko zadecyduje, że zachowanie nie jest patriotyczne, wyjaśnia, dlaczego tak sądzi. 

2. „Z czego słynie Polska?” – burza mózgów. 

Dziecko wymienia, z czego jego zdaniem słynnie Polska. ( wyjaśniamy, że np. Francja słynie z 

wieży Eiffla, serów, malarzy, pisarzy; Szwajcaria – z zegarków, czekolady, Niemcy słyną z 

dobrych samochodów, piwa, kiełbasy).  

3.„Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę?” – dziecko zgłasza swoje 

propozycje. Następnie wykonuje zadanie z książki KP4.11b.  

 

4.„Wielki Polak” – swobodne wypowiedzi dzieci. 

 

 Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania:                                                                                 

- Co to znaczy „wielki Polak”?                                                                                                     

- Czy takie określenie zależy od wzrostu?                                                                                                   

- Kogo można nazwać wielkim Polakiem?                                                                                                                                                                                                                                                             

- Czy dziecko zna osoby wymienione niżej. Jeśli nie, może krótko opowiedzieć o każdej z 

nich.  

 

 

 

 

 

 

 



Sławni Polacy: 

                     
 Mikołaj Kopernik            Jan Paweł II    Maria Skłodowska–Curie      Julian Tuwim 

 

                      
     Jan Brzechwa      Adam Mickiewicz        Lech Wałęsa            Fryderyk Chopin 

 

 

                  
   Robert Kubica                       Robert Lewandowski              Adam Małysz 

 

                 
      Kamil Stoch                 Justyna Kowalczyk                Jerzy Owsiak 

  



5.Blok zajęć o emocjach – szacunek, miłość do kraju. „Moje miejsce” – słuchanie i analiza 

treści utworu Dominiki Niemiec. 

Moje miejsce  

Miejsce gdzie żyję, ten piękny zakątek świata,                                                                          

miejsce, w którym każdego traktuję jak brata,                                                                                   

miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza,                                                                                       

miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża,                                                                              

miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba,                                                                                     

miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba,                                                                       

miejsce dumnego orła opieką otoczone,                                                                                                 

miejsce, którego barwy są biało–czerwone,                                                                                                               

to miejsce kocham, dbam o nie, szanuję,                                                                                               

to miejsce to Polska, za jej piękno dziękuję. 

 Po przeczytaniu utworu zadajemy dzieciom pytania:                                                                                

- O jakim miejscu była mowa w wierszu?                                                                                                    

- Jakie jest to miejsce, jaka jest Polska?                                                                                                           

- Jakie symbole Polski pojawiły się w wierszu?                                                                                                 

- Jakimi uczuciami darzy Polskę bohater wiersza?                                                                              

- Co to znaczy kochać, szanować Polskę?  

 

6.„Kochamy i szanujemy Polskę” – wykonanie plakatu. 

(arkusz papieru A 4, kolorowe czasopisma, farby, flamastry ) 

Na papierze rysujemy flamastrem ogromne serce jako symbol miłości do Polski. Nad sercem 

dziecko wykonuje napis „Kochamy Polskę”. Wycina pojedyncze literki z kolorowych czasopism 

i przykleja je nad sercem, tak by utworzyły napis. Następnie maluje farbami jedną ze swoich 

dłoni w barwy narodowe (tak jak flagę) i odbija dłoń w środku narysowanego serca, co stanowi 

symbol zgadzania się z hasłem zapisanym u góry. Odbitą dłoń dziecko podpisuje swoim 

imieniem samodzielnie lub przy pomocy rodzica.  

Zdjęcia gotowych plakatów proszę wysyłać pod nr telefony - 691541967 



                  

 

 7.Słuchanie hymnu Polski. Nauka hymnu, zwrócenie uwagi na szczególne zachowywanie się 

podczas śpiewu / słuchania hymnu Polski.  

Mazurek Dąbrowskiego muz. autor nieznany, sł. Józef Wybicki  

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ CZWARTY – KRAJOBRAZ POLSKI  

 

1.Wprowadzenie litery J, j.   

Pytanie: Jakie owoce, można spotkać w polskim lesie?.(Jagody) 

Wydzielanie z propozycji dzieci pierwszej głoski i sprawdzanie, czy już taką poznały.  

Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego. Pokaz nowej litery, analiza pokazywanej 

litery, jej elementów, wodzenie palcem po małej i wielkiej literze. Dzieci podają inne wyrazy 

zaczynające się głoską j. 

Wyodrębnienie z wyrazu podstawowego pierwszej głoski, poszukiwanie jej w innych wyrazach – 

książka KP4.12a,12b;  

 

      JAGODA  
 

 



    

 

 

2.„Pejzaże Polski” – praca z KP4.13b, doskonalenie percepcji wzrokowej, budowanie 

wypowiedzi. 

Filmik dla dzieci – Wędrówki z mapą, krajobrazy Polski. 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=krajobraz+polski+filmik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ PIĄTY – PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE  

1.„Pokaż Wisłę” – zabawa dydaktyczna z mapą przy wykorzystaniu KP4.13a.  

 

             

 

 

 

 

Dzieci wskazują na swoich mapach Wisłę (5 latki), rysują ją palcem po mapie.  

Co przypomina kształtem Wisła?. Dzieci zgłaszają swoje pomysły.  

Wykonanie zadania z książki KP4.13a.  

 

2.Legenda o Wiśle  

Filmik dla dzieci o powstaniu Wisły. 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

3. Piosenka „Jestem Polakiem”. Piosenki możemy słuchać przy wykonywaniu kart pracy. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

