
Temat kompleksowy: MOJA OJCZYZNA 

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 

Zestaw ćwiczeń porannych nr I według Wlaźnik 

Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Słonko świeci – deszcz pada”. Na 

zapowiedź: „Słonko świeci” – dzieci chodzą w różnych kierunkach, a na 

zawołanie: „Deszcz pada!” – biegną pod ścianę i stają prosto (całym ciałem 

przylegają do powierzchni ściany) 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: „Kwiaty rosną – kwiaty więdną”. Dzieci 

w przysiadzie odpartym – kwiaty zwiędły; powolny wyprost do stania – kwiaty 

rosną po deszczu. 

Ćwiczenie równowagi: „Bocian brodzi po łące”. Marsz z wysokim unoszeniem 

kolan, stanie jednonóż i naśladowanie klekotu boćka: „kle-kle-kle”. Ćwiczyć na 

zmianę chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 

Bieg: „Koniki”. Bieg i chód w różnych kierunkach – koniki biegną kłusem idą 

stępa. 

Ćwiczenie uspokajające: Marsz  

(może być marsz z woreczkiem na głowie) 

 

Wiersz: „Co to jest ojczyzna” 

 

Ojczyzna to mój dom, ogródek, 

Kościół i moje przedszkole. 

To łąka pełna kwiatów, woda i las. 

A bez lasu nie byłoby nas. 

Bo tlen produkują drzewa,  

By oddychać mogli ludzie i zwierzęta. 

I ptak, co tak pięknie śpiewa. 

Dlatego szanuj las i także pamiętaj, 

Że ojczyzna to sady i pola,  

Które żywią nas i zwierzęta dookoła. 

Ojczyzna to z pszczołami pasieka, 

I z ziołami naturalna apteka. 

To ludzie, którzy pracują w dzień i w nocy, 

Pomagają, gdy ktoś potrzebuje pomocy. 

Ojczyzna to miasta i wioski, 

To nasz język polski. 

Ojczyzna to nasza Polska kochana, 

I tata, i mama, która budzi mnie z rana. 

To moja siostra i mój urwis brat,  

I dziadek i babcia słoneczna jak kwiat. 

 



Jakie znasz zwierzęta żyjące w Polsce? Odszukaj na mapie Polski: rysia, żubra, 

bobry i orły. 



Co to jest ojczyzna? Co nam daje las? Jakie drzewa rosną w sadzie? Co rośnie 

na polach? (np. ziemniaki, pszenica, warzywa). Co to jest pasieka? Kto mieszka 

w ulu? 

Znajdź zioła w twojej kuchni (np. herbatka z lipy).  

Wymień zawody ludzi, którzy pomagają w trudnych sytuacjach  

 

Zagadki słowne: 
 

Dobrym okiem, bystrym słuchem  

Kieruje ulicznym ruchem. 

(policjant) 

 

Kto pracuje w hełmie,  

Pnie się po drabinie,  

Kiedy ogień syczy 

I gdy woda płynie? 

(strażak) 

 

Tak w dzień, jak i w nocy  

pracuje w szpitalu.  

Chorym udziela pomocy,  

by nie odczuwali bólu. 

(lekarz) 

 

Nie las, nie park, chociaż się zieleni. 

Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam w jesieni. 

(sad) 

 

Lato nam śpiewem umilają,  

Zimą na naszą pomoc czekają. 

(ptaki) 

 

Jaki szum dokoła lipy, jaki brzęk wesoły.  

To śpiewają przy robocie pracowite… 

(pszczoły) 

 

Wonny, słodki, w smaku miły.  

Pszczółki latem go zrobiły. 

(miód) 

 

 

Rysowane wierszyki: „Ptaszek”, „Lipa” 



 

 
 



 
 

 



Zabawa paluszkowa: „Ul” utrwalająca liczebniki główne oraz „Zupa”.  

Jaka jest twoja ulubiona zupa? Jakie są składniki w tej zupie? Kto zajmuje się 

gotowaniem w domu? Jak możesz pomóc w gotowaniu? 

 
Piosenka: "GOTUJEMY SAMI" 

Słowa: Agnieszka Galica 

Muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

W kuchni naszej mamy gotujemy sami. 

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami. 

 

Będzie budyń ze śmietaną, czekolada razem z pianą. 

Kogel mogel ukręcimy, trochę przy tym nabrudzimy. 

 

W kuchni naszej mamy gotujemy sami. 

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami. 

 

Mleko z garnka wykipiało, wysypało się kakao. 

A rodzynki i migdały same w buzi poznikały. 

 

W kuchni naszej mamy gotujemy sami. 

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami. 

 

Praca gospodarcza: Wspólne wykonanie zupy jarzynowej. 

 

Dziecko dokładnie myje warzywa. Mama kroi warzywa na paski, a dziecko kroi 

na kostki na desce. Następnie próbuje nożem zsunąć warzywa do miski. 

 

Praca gospodarcza: Herbatka lipowa z miodem. 

 

Przygotować szklankę letniej wody oraz łyżkę miodu. Dokładnie wymieszać i 

pozostawić do następnego dnia.  

Zaparzyć herbatę lipową w czajniku oraz po 10 minutach dolać przygotowany 

wcześniej napój z miodem. Można do smaku wcisnąć sok z cytryny lub pigwy. 

 

Zabawa paluszkowa: „Rodzina”  

Z ilu osób składa się twoja rodzina? Wymień członków swojej rodziny? Jaki 

zawód wykonuje mama, a jaki tata?  

 

Praca plastyczna: MOJA RODZINA 

- malowanie farbami plakatowymi 

 



Zagadki słowne: 

Kto nas kocha, tak jak nikt  

I ochrania całym sercem?  

I do kogo można przyjść.  

Z każdym smutkiem jak najprędzej? 

(mama) 

 

Jak my nazywamy mamę naszej mamy? 

(babcia) 

 

Problem to jest bardzo łatwy.  

Kim jest dla mnie tata taty? 

(dziadek) 

 

To niezwykle łatwa zagadka.  

Kim jest dla ciebie syn twojego dziadka? 

(tata) 

 

Ta dziewczynka i ten chłopak jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko – Jak ich nazywają? 

(rodzeństwo) 

 

Mama i tata  

To żona i mąż, 

Co o swe dzieci troszczą się wciąż. 

Czy już wiecie? 

Jak jednym słowem ich nazwiecie? 

(rodzice)   

 

To jest zagadka niezwykle prosta. 

- Kim jest dla ciebie twej mamy siostra? 

(ciocia) 

 

Zabawa ruchowa do wiersza: „Domowe porządki” 

Maciek myje talerze, 

Michał serwetki pierze, 

Pranie wiesza Beata, 

Marcin kąty zamiata,  

Marysie wyciera kurz. 

Ja nic nie robię i już! 

 

Dziecko naśladuje kolejne czynności. 

Na koniec zaplata ręce na piersiach. 



 

WIERSZYKI MASAŻYKI: 

„List do babci” 

Marta Bogdanowicz 

 

Kochana babciu. (Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, masujemy jego plecy 

– „wygładzamy papier listowy”. Piszemy palcem na plecach dziecka) 

KROPKA. (Z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu) 

Piszę Ci, że mamy w domu kotka. (kontynuujemy pisanie) 

KROPKA. 

Kotek chodzi, (kroczymy palcami) 

kotek skacze,  („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i 

palcach) 

kotek drapie, (delikatnie drapiemy dziecko po plecach) 

kotek chrapie. (Opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie) 

Składamy list, (Krzyżujemy ręce dziecka) 

Naklejamy znaczek (dotykamy jego czoła wewnętrzna stroną dłoni) 

I zanosimy na pocztę. (Bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim). 

 

„List do cioci Halinki”  

Marta Bogdanowicz na podstawie czeskiej zabawy 

 

Do cioci Halinki: (Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. Piszemy palcem na 

plecach dziecka) 

Posyłam ci malinki, (kontynuujemy pisanie) 

maliny kłują, (lekko naciskamy, naśladując kłucie) 

drapią, (delikatnie drapiemy dziecko po plecach) 

spadają (przesuwamy dłonie po plecach z góry na dół) 

i się rozgniatają. (Ostrożnie naciskamy je dłońmi) 

Pakujemy maliny do pudełka, (Krzyżujemy ręce dziecka) 

naklejamy taśmę, (Kilka razy przeciągamy dłonią po jego plecach) 

znaczek, (dotykamy jego czoła wewnętrzna stroną dłoni) 

przybijamy pieczątkę (lekko stukamy w czubek jego głowy dłonią zwiniętą w 

pięść) 

i wysyłamy. (Z wyczuciem przechylamy na bok, aż – przez cały czas 

asekurowane przez nas – się przewróci). 
 

 

 

 

 

 



WTOREK 28.04.2020 

Zabawa ortofoniczno-ruchowa do wiersza: 

„Pełno dźwięków”  Małgorzaty Strzałkowskiej 

 

Pełno dźwięków jest dokoła, 

wrona - kra, kra, kra, woła. 

Wietrzyk szumi: szu, szu, szu, 

krówka muczy: mu, mu, mu. 

Deszczyk pada: kap, kap, kap, 

woda chlupie: chlap, chlap, chlap. 

Krzesło skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp, 

zegar tyka: tik, tak, tik. 

Kurczę piszczy: pi, pi, pi, 

w pies groźnie szczerzy kły: wrrr. 

Stuka obcas: stuk, stuk, stuk, 

dzięcioł puka: puk, puk, puk. 

Indyk woła: gul, gul, gul, 

woda w rurach: bul, bul, bul. 

 

Rozmowa: Jakie zwierzęta wydawały dźwięki? Co jeszcze wydawało dźwięki?  

 

Zabawa w dźwięki:  

„Śpiewające przedmioty w domu” 

Szukamy przedmiotów znajdujących się w domu, które mogą wydawać dźwięki 

(np. klucze, czajnik, zegar) i dziecko próbuje naśladować dźwięki, które wydają. 

 

„Orkiestra w łazience” 

Wszyscy członkowie rodziny po koli opisują czynności, które dzieją się w 

łazience (np. mycie zębów, golenie, suszenie włosów, kapanie się). Następnie 

mówimy dźwięki, a członkowie rodziny odgadują, jaka to czynność (np. kap, 

kap lub wrr, wrr lub chlap, chlap). 

 

 „Jaki to ptak?” 

Naśladujemy odgłosy, a dziecko mówi nazwę (np. ku ku, kle kle, uhu hu) 

 

Wiersz: „Ile głosów w lesie” 

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę, 

Tysiąc głosów możesz słyszeć: 

śpiewa wilga, komar bzyka, 

świerszczykowa gra muzyka, 



strumień nuci swą piosenkę, 

złota pszczoła leci z brzękiem, 

szumią drzewa, dzięcioł stuka, 

kukułeczka w gąszczu kuka. 

Bąk kosmaty huczy basem, 

mała żabka skrzeknie czasem, 

stuk! - O ziemię szyszka stuknie, 

trzaśnie głucho gałąź sucha. 

Tysiąc głosów w lesie słyszy, 

kto uważnie umie słuchać. 

Zagadki słowne i odgłosy ptaków:  
  
Po pniach drzew on skacze. 

Puka dziobem w korę. 

Pewnie gdy są chore, 

jest tych drzew doktorem. 

(dzięcioł) 

https://youtu.be/-1NybDGvjoA  

https://youtu.be/NW18vvY2b7k  

 

Spotkasz ja w lesie albo w parku, 

albo w domowym zegarku. 

Słychać ją wokoło 

wśród sosen i buków, 

jak woła wesoło: 

kuku, kuku, kuku! 

(kukułka) 

https://youtu.be/qG9W69vlmSA 

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. 

(bocian) 

https://youtu.be/nZ8DJa4Oc8w  

 

Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości.9 

(sowa) 

https://youtu.be/bk9-o4VZRsc  

 

(wilga) 

https://youtu.be/nMax2yiRh3U  

https://youtu.be/-1NybDGvjoA
https://youtu.be/NW18vvY2b7k
https://youtu.be/qG9W69vlmSA
https://youtu.be/nZ8DJa4Oc8w
https://youtu.be/bk9-o4VZRsc
https://youtu.be/nMax2yiRh3U


Narysuj w lesie drzewa iglaste i liściaste oraz kolorowe ptaki 



 

 
 

 



Wiersz: „Stół” Julian Tuwim 

 

Wyrosło w lesie drzewo potężne, 

Twarde, wysmukłe i niebosiężne. 

 

Raz przyszli drwale, drzewo zrąbali, 

Bardzo się przy tym naharowali. 

 

Potem je konie na tartak wlokły, 

Tak się zziajały, że całe zmokły. 

 

Na tym tartaku warczące piły 

Tak drzewo cięły, że się stępiły. 

 

Kupił te szorstkie listwy i deski 

Stolarz warszawski Adam Wiśniewski. 

 

Adam Wiśniewski, nie lada majster, 

Wziął piłę, młotek, hebel i klajster. 

 

Mierzył, heblował, kleił, sposobił, 

Zbijał, malował, wreszcie stół zrobił. 

 

Tyle to trzeba było mozołu 

Dla sporządzenia jednego stołu. 

 

OPOWIASTKI DWÓCH DŁONI: 

„Józef stuka młotkiem” 

 

Józef urządzał swoje mieszkanie. 

Najpierw półeczkę wieszał na ścianie, 

Potem zawieszał cztery obrazy,  

Młotkiem zaś stuknął szesnaście razy. 

 

1 wers: Jedną pięść opieramy na podłodze, a drugą miarowo, czterokrotnie w 

nią uderzamy. 

2 wers: Zamieniamy dłonie i drugą dłonią stukamy rytmicznie 4 razy. 

3 wers: Jak w wersie pierwszym 

4 wers: jak w wersie drugim 

 

OPOWIASTKI CZTERECH DŁONI dla dorosłego i dziecka 

lub dla dwóch dzieci 

 „Dwóch drwali” 



 
Zabawa: „Szukamy w domu przedmiotów wykonanych z drewna?” (np. deski 

do krojenia, drewniany nóż do smarowania masła, klocki, rama). Wygrywa 

osoba, która znajdzie więcej takich przedmiotów. 

 



Zagadki słowne: 

Kto musi ściąć drzewo mechaniczną piłą,  

Żeby na meble, listwy, desek wystarczyło? 

(drwal) 

 

Ma koronę – królem nie jest. Umie szumieć, gdy wiatr wieje.  

Ma zieloną szatę latem, lecz przed zimą zrzuca szatę. 

(drzewo) 

 

Jest na górze domu i to dodam jeszcze,  

Że go świetnie chroni przed śniegiem i deszczem.  

(dach) 

 

Czy mały, czy duży, to przecież,  

Najmilszym jest miejscem na świecie. 

(dom) 

 

Bywa czarny, siwy, bury. Płynie z komina do góry. 

(dym) 

 

Piosenka: "BUDUJEMY DOM"  https://youtu.be/P5nkMmCVp00  

sł. Agnieszka Galica 

muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Budujemy dom wysoki, aż do nieba. 

Dom dla misia i dla lalek zrobić trzeba. 

 

Drzwi i okna ustawimy,  

A na końcu dom zburzymy,  

by budować znów. 

 

Schody, ściany i podłogi kolorowe. 

Domek z klocków zbudujemy i gotowe. 

Drzwi i okna ustawimy... 

 

Zbudujemy jeszcze z klocków mały mostek. 

Zbuduj z nami. Zobacz jakie to jest proste! 

Drzwi i okna ustawimy...  

 

Budowanie z klocków lego:  

MÓJ DOM i inne budowle znajdujące się w Plewiskach lub w innych 

miejscowościach. 

 

https://youtu.be/P5nkMmCVp00




 

Co jest przed, a co za? 

 

 



 
 
Co jest nad, a co pod? 

 



ŚRODA  29.04.2020 

 

Zabawa do „Piosenka o FIGURACH” DrobNutki  

https://youtu.be/Lv-1s65cgJM 

 

„W pogoni za kwadratem” Maria Terlikowska 

Kwadrat – to jest dziwna figura,  

Bo nie wiadomo, gdzie dół, gdzie góra.  

Do góry głową czy na dół głową,  

Zawsze wygląda jednakowo.  

Ma równe kąty i równe boki,  

Tak samo długi jest – jak szeroki.  

A kto nie wierzy ten sam zmierzy.  

 

Dzieci mierzą boki za pomocą tasiemki. Czy już zmierzone wszystkie boki?  

 

Figury geometryczne 

Trójkąt 

Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuje trójkąty. 

Już każdy dzieciaczek 

Trójkątny ma szlaczek. 

 

Kwadrat 

Kwadraciki bardzo lubię 

W tej rodzinie się nie nudzę. 

Kwadrat równe boki ma 

Każde dziecko kwadrat zna. 

 

Prostokąt 

Jest w rodzinie też prostokąt 

Spójrz na niego, wytęż oko. 

Po dwa boki: długie, krótkie, 

Narysuję za minutkę. 

 

Koło 

Są w rodzinie też kółeczka 

Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów 

Tym się różnią od trójkątów. 

 

To teraz możemy udać się w pogoni za figurami. Gdzie się ukrywa prostokąt w 

naszym domu? Gdzie się schował trójkąt? A gdzie znajdziesz koło?   

https://youtu.be/Lv-1s65cgJM


 

 
 
 
 
 



 
 

Policz prostokąty i trójkąty. Czego jest więcej? 

 

 



 

Zabawa: „Czarodziejski worek” 

 

Rozpoznawanie dotykiem figur geometrycznych ukrytych w worku. 

Dzieci zamykają oczy i losują z worka figury- nazywają je, określają kolor.  

Następnie wymieniają dowolny przedmiot w wylosowanym kształcie np. 

prostokąt – drzwi, koło – talerz, trójkąt – trójkąt instrument muzyczny. 

 

https://youtu.be/7RV4sS-HUtAm  

 

Piosenka: „Piesek z kresek”  

 

Słowa: Agnieszka Galica, 

Muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

1. Kółko, trójkąt, kwadrat, kreska, narysuję tutaj pieska 

Narysuję kółko, narysuję dwa i już oczka piesek ma. 

 

2. Kółko, kwadrat, trójkąt, kreska, narysuję tutaj pieska 

Narysuję trójkąt, narysuję dwa i już piesek uszy ma. 

 

3. Kółko, kwadrat, trójkąt, kreska, narysuję tutaj pieska 

Narysuję kilka kresek i już biega śmieszny piesek. 

Jaki śmieszny jest nasz piesek. 

Zabawa rysunkowa: Zwierzątko z figur geometrycznych  
Dziecko rysuje pieska lub inne zwierzątko z figur geometrycznych. 

 

https://youtu.be/Y-yunTkC5oQ  

Zabawa z patyczkami lub zapałkami (pod kontrolą dorosłych). 

Układanie z zapałek zwierzątek lub domków według własnego pomysłu lub 

według wzoru poniżej. 

 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/7RV4sS-HUtAm
https://youtu.be/Y-yunTkC5oQ


 



 
 
 

 

 



Praca plastyczna:  BUDOWLE Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH.  
Potrzebne będą: gazety, nożyczki, klej, karton lub duża kartka. Wytnij różnych wielkości 

prostokąty, kwadraty, trójkąty i ułóż z nich budynki. Możesz obrysować 

np. plastikowe kubeczki lub duże guziki i wyciąć koła. 

 

 



Poniżej propozycje ćwiczeń gimnastycznych z książki Sławomira Owczarka  

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



CZWARTEK  30.04.2020 

„Gimnastyka” 

Gimnastyka to zabawa, 

Sport dla zdrowia  

ważna sprawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok,  

Skłon do przodu,  

przysiad, skok. 

Ręce wzdłuż ciała,  

nogi prościutko, 

Tak wszystkie dzieci  

ćwiczą równiutko, 

raz, dwa, trzy. 

Teraz wstajemy, ręce do góry, 

bo tak po niebie  

pływają chmury, 

Raz, dwa, trzy. 

 

Rymowanka z pokazywaniem stron ciała:  „Ence pence”  

Ence - pence, ence - pence,  

W której ręce? W której ręce?  

W prawej ręce, w lewej ręce,  

Ence - pence, ence - pence.  

Ence - roga, ence - roga,  

Która noga? Która noga?  

Prawa noga, lewa noga 

Ence - roga, ence - roga.  

Ence - moko, ence - moko,  

Które oko? Które oko?  

Prawe oko, lewe oko. 

Ence - moko, ence - moko. 

Ence - puszko, ence - puszko,  

Które uszko? Które uszko?  

Prawe uszko, lewe uszko  

Ence - puszko, ence – puszko. 

 

Zabawa badawcza: Malowanie na mleku 

https://youtu.be/stg9EYDGn4g  

Do płaskiego talerza nalewamy mleko oraz kilka kropel barwników w 3 

kolorach (żółty, niebieski, czerwony). Patyczek do uszu zanurzamy w płynie do 

mycia naczyń, następnie maczamy w kolorowym mleku i rysujemy w nim. 

https://youtu.be/stg9EYDGn4g


 

Piosenka: „Jestem Polakiem” Autor tekstu: Justyna Tomańska, Mariusz 

Totoszko 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty. I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa, 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem…/2x 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


Rozmowa: W jakiej miejscowości mieszkamy? Jakie znasz nazwy miast? 



 

 



 



 
 

Wspólne z tatą lub dziadkiem wywieszanie flagi Polski. 

 

 



Wiersz do nauki:  

"Barwy ojczyste" Czesława Janczarskiego 

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. 

 

 

Zagadki słowne: 

 

O będzie łatwa zagadka: 

Jaki masz kolor w śniegowych płatkach? 

(biały) 

 

Tego koloru szukajcie w makach  

Lub w muchomorze, co rośnie w krzakach. 

(czerwony) 

 

Biel na niej jest i czerwień,  

Powiewa, gdy wiatr się zerwie. 

Wciągnięta na masztu szczyt  

Wisi od świtu po świt.  

(flaga) 

 

W państwowym godle umieszczony  

– głowa stworzona do korony. 

(orzeł) 

 

 Białopióry ptak, naszej Polski znak. 

(orzeł) 

 

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna.  

Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 

(Polska) 

 

Mam cztery rogi, dwa długie i dwa krótkie.  

Kwadratem nie jestem, choć mam kąty proste. 

(prostokąt) 

 

 



PRACA TECHNICZNA: „Flaga Polski” 

Potrzebne będą: patyczek, klej, nożyczki, krepa lub kartki: biała i czerwona. 

Czy pamiętasz jak wygląda prostokąt? 

Należy wyciąć dwa prostokąty: jeden biały, a drugi czerwony i skleić, następnie 

przykleić do patyczka.  

 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ 

Hymn Polski - pierwsza zwrotka dla przedszkolaków 

 

https://youtu.be/IoVo3tKKU9Y 

„Katechizm dziecka polskiego” Władysław Bełza 

 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały.  

 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

 

- 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! 

 

- Coś ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie.    

 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ
https://youtu.be/IoVo3tKKU9Y


 
 

 

 

 



 „ Znak” M. Łaszczuk  
Czy ty wiesz, jaki to znak,  

w czerwonym polu biały ptak?  

- Wiem - odpowiedział Jędrek mały,  

to jest znak Polski: Orzeł Biały.  

https://youtu.be/AJsWz9SlpfA  godło i hymn Polski 

 

„Zabawa w chowanego” 

W chowanego – to mi gra,  

każdy na nią chętkę ma:  

Skryć się – potem w czas wyskoczyć! 

Kasia pierwsza kryje oczy: 

- Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć  

dalej liczy kto ma chęć 

sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 

znaleźć wszystkich – to jest sztuka! 

Dość liczenia! Już was szukam! 

 
Poniżej Dobranocki, które oglądali wasi dziadkowie, gdy byli mali.  

Co to jest autograf? Czy mama była zadowolona z dzieci?  

https://youtu.be/KQ3dQ9PknjM   

https://youtu.be/GODfODfZjoU  

Narysuj swoją ulubioną bajkę i poproś rodziców o przesłanie do pani Hani. 

https://youtu.be/AJsWz9SlpfA
https://youtu.be/KQ3dQ9PknjM
https://youtu.be/GODfODfZjoU
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