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„Polska – Moja Ojczyzna” 

Dzień dobry kochani!   

Niedługo będziemy obchodzić Święto Konstytucji 3-go Maja. Jest to ważne Święto 

Narodowe. Dlatego w tym tygodniu porozmawiamy o Polsce – Naszej Ojczyźnie. 

 

1. Na dobry początek dnia musimy rozruszać nasze ręce i nogi!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

2. ”Kto Ty jesteś?- Polak mały…” 

 Przypomnijmy sobie nasze Polskie symbole narodowe: 

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

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- Jak nazywa się nasz kraj, w którym mieszkamy? 

- Jakie mamy symbole narodowe? 

- Jakie kolory ma flaga? 

- Co znajduje się na godle? 

4. „Szanuj Flagę” – historyjka obrazkowa. 

Otwórzcie proszę plik  Szanuj Flagę i spróbujcie opowiedzieć co znajduje się na ilustracjach. 

Może uda Wam się ułożyć w odpowiedniej kolejności historyjkę?  

- Jak ubrany jest dziadek i chłopiec? 

- Dlaczego ubrani są na elegancko? 

 

5.” Zabawa literkowa z symbolami narodowymi” – Zapraszam Was do zabawy z literkami, 

czy pamiętacie jakie literki są w Waszych imionach?  

Nagranie wideo do zabawy dostępne w załączniku. 

 

6. „Płynie Wisła, płynie”… – ćwiczenie równowagi 

Mam dla Was propozycję zabawy na równowagę. Trzeba tylko rozłożyć linę na dywanie 

(skakanka, taśma, sznurek itp.) która będzie naszą rzeką. Waszym zadaniem będzie przejście 

po rzece bosymi stopami. Zadanie zostaje zaliczone, jeśli przedszkolak przejdzie po linie 

z zachowaniem równowagi.  Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


7. „Do hymnu!” – zapoznanie z hymnem narodowym.  

 

Przypomnijmy sobie jak brzmi nasz hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Pamiętacie kiedy się go śpiewa? I jaką przyjmujemy postawę? 

 https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

8. Zadania dla chętnych Wiewiórek! Kilka propozycji kart pracy udoskonalających 

motorykę małą  

- Karta Pracy 1 rysowanie po śladach 

- Karta Pracy 2 wyklejanie flagi plasteliną 

- Karta Pracy 3 dopasuj cienie 

 

9. „Biało – czerwony ryż” A teraz mam dla Was propozycję zabawy sensorycznej!  

Do tej zabawy będziemy potrzebować: ryż, mała butelka, czerwony barwnik spożywczy lub 

czerwona bibuła, łyżeczka i lejek.  

Jak przygotować ryż: Odrobinę barwnika rozpuszczamy w wodzie i do tak przygotowanych 

barwników wsypujemy ryż i czekamy około 30 minut, aż nabierze pięknych kolorów. Na 

koniec trzeba ryż bardzo dobrze wysuszyć. 

Następnie napełniamy butelkę czerwonym ryżem na dole, a na górze białym i barwy 

narodowe gotowe!  

9. Na koniec dzisiejszego dnia kilka propozycji pracy plastycznej  

 A tematem pracy będą symbole narodowe. Przesyłam kilka propozycji, ale myślę, że sami 

wymyślicie coś pomysłowego!   

 

- Przesyłam szablon godła i flagi - można go wydrukować, tło pokolorować, pomalować 

wykleić bibułą, watą.  Możliwości jest wiele, a dzieci na pewno wybiorą to co lubią   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


 

 

 

 


