
                                                   Drodzy Rodzice i Przedszkolaki
 za nami święta majowe związane z historią naszej Ojczyzny, dlatego w tym tygodniu dostarczymy 
jeszcze  różnych zadań związanych z Polską tym razem dla dzieci 5- 6 letnich. Starszaki wiele już 
pewnie wiedzą, to propozycje te będą dla nich utrwaleniem wiadomości,a dla innych zabawą i 
nauką.

Temat tygodnia: Moja ojczyzna.
Termin realizacji: 11.05. – 15.05.2020r.
Cele: – kształtowanie poczucia przynależności narodowej, postawy szacunku do naszego kraju.
– wzbogacanie słownictwa.
– zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania Warszawy, herbem i zabytkami.
– ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej.
– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

1.Polska to nasz wspólny dom, to nasza Ojczyzna. Wszyscy zatem jesteśmy Polakami, posługujemy
się językiem polskim. Każdy kraj ma swoją historię i swoje symbole narodowe. Poznać historię 
naszego kraju pomoże Wam film. 
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

– nasza biało-czerwona flaga odróżnia Polaków od obywateli innych krajów.
Wywieszana jest podczas świąt państwowych, na sportowych zawodach i jako bandera na statku.
Pierwsze dni maja to święta państwowe, kiedy była  wywieszana flaga także w naszym mieście, 
szczególnie 2 maja jest obchodzony jako dzień flagi

–  rozwiążcie zagadkę:

„  W górach mieszka wielki ptak.  
To jest naszej Polski znak.
Zobaczysz go kiedyś może, to jest przecież biały …”

Oczywiście to jest orzeł. Ten silny, duży ptak jest godłem naszej ojczyzny.



– czy rozpoznajecie tę pieśń? – posłuchajcie , możecie też razem z rodzicami zaśpiewać.
Pamiętajcie, że podczas słuchania hymnu trzeba stać nieruchomo, „na baczność”  jak żołnierze.

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 – muzyka i słowa

To Mazurek Dąbrowskiego, który jest hymnem Polski.
Śpiewany jest na różnych uroczystościach państwowych i zawodach sportowych kiedy Polacy 
zwyciężają. 

 2.Pomysły na wykonanie: żołnierzyka z łupinki orzeszka, orzełka z talerzyka lub flagi z klamerek   
/do wyboru/

Żołnierz polski                                                                         
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1262-zolnierz-polski
Orzeł z talerzyka 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1149-orzel-z-talerzyka 
Flaga z klamerek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1264-flaga-z-klamere
 
3.Piosenka „Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

4. Patriotyczne wyrazy- zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową. Rodzic prosi dziecko, aby 
wymieniło wyrazy, które przeplatały się w tym tygodniu. Przy każdym wyrazie, dziecko ma za 
zadanie podzielić go na sylaby i głoski. Jeśli będzie to długi wyraz rodzic udziela pomocy. Można 
skorzystać też z przykładowych wyrazów:

• flaga- sylaby: fla-ga, głoski: f-l-a-g-a
• godło- sylaby: go-dło, głoski: g-o-d-ł-o;
• mapa- sylaby: ma-pa, głoski: m-a-p-a
• hymn- sylaby: hymn, głoski: h-y-m-n

Rodzic może podzielić sam wyrazy na głoski, a zadaniem dziecka jest odszyfrowanie wyrazu.
Pamiętamy tylko o tym, aby nie dodawać ( y ) przy wymawianiu głosek. 

5.Kochani rodzice tutaj znajdziemy krzyżówki i inne zadania dla swoich pociech, 6-latki które 
dobrze już czytają mogą rozwiązać sami, inni z pomocą rodziców. 
 
      https://pl.pinterest.com/pin/556124253970544910/ 

      https://pl.pinterest.com/pin/537335799284331716/ 

SUDOKU – utrwalenie symboli narodowych Zadaniem jest ułożenie tak symboli narodowych, aby 
nie powtarzały się w pionie, ani poziomie.  
http://pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/04/Sudoku-Symbole-Narodowe-
3elementowe.pdf  – Tutaj jest materiał do pobrania.



 6. Zrób ile usłyszysz” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się po pokoju. Na przerwę rodzic 
mówi i klaszcze w ręce: „Zrób tyle np. pajacyków, przysiadów, skoków,kroków, skłonów itp.       
Zabawę  powtarzamy 5-6-krotnie.

 7.Mały patriota- zabawa dydaktyczna, której celem jest wyodrębnienie wyrazów w zdaniu. Do tej 
zabawy dziecko, będzie potrzebowało klocki. Rodzic czyta powoli wyrazy, zadaniem dziecka jest 
ułożenie na dywanie lub stoliku tyle klocków ile usłyszało wyrazów. Przykładowe zdania:

• Jestem małym Polakiem;
• Flaga Polski ma dwa kolory;
• Orzeł to nasze godło;
• Najdłuższą rzeką jest Wisła;
• Stolicą Polski jest Warszawa;
 

  8.Zabawa w kończenie zdań.
Rodzic wypowiada kolejne zdania, a dzieci je kończą.

 Kraj, w którym mieszkam, to...

 Flaga polska jest…

 Nasze godło narodowe to…

 Mieszkam w Polsce i mówię w języku….

 Miejscowość, w której mieszkam to…

 Rzeka, która płynie przez nasz kraj to…

 Stolicą Polski jest…

 Gdy słyszymy hymn, musimy... 

 Nasze  symbole narodowe to…

9. Polska z lotu ptaka - kilkuminutowy film , który pokazuje nam jak Polska jest piękna. Może ktoś 
rozpozna miejsca w których już był, jeżeli nie to może  kiedyś będzie. Proszę obejrzeć. 

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

10.Kreatywnie  i aktywnie – ćwiczenia w domu z tatusiem.
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 -ćwiczenia z butelkami                                      
https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ - 

11. Teraz butelki wykorzystamy do mierzenia pojemności płynów.

Pomiar wody w butelce.

•Dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody.

Wlewamy wodę do butelek. Jedna stoi pionowo, drugą układamy w poziomie. Obserwowanie i 
wyciąganie wniosków.

•Kilka butelek takiej samej pojemności, do których wlewamy różne

ilości wody. W których butelkach jest więcej wody, a w których najmniej?

•Ile kubków wody mieści się w butelce?

Zabawa ruchowa z butelką – rodzic wydaje dziecku polecenia np.



•postaw  butelkę  przed sobą

•postaw ją po prawej stronie, po lewej stronie  

12. Filmiki
Polska  –  Moja ojczyzna cz.1 (+ zadania dla dzieci)
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 
Polska – Moja ojczyzna cz.2( miasta)
https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214

13.Praca z mapą –  ciekawa jestem, kto z was potrafi pokazać  różne miejsca na mapie – 
spróbujcie.
                                                                                                                                                                
– Gdzie znajduje się Morze Bałtyckie?                                                                                                 
– Gdzie są góry?                                                                                                                                     
– Jak płynie Wisła?                                                                                                                                 
– Gdzie na mapie jest Biłgoraj?                                                                                                              
– Gdzie znajduje się Warszawa?

Pokazujemy na mapie Wisłę, zaznaczając, że jest to najdłuższa rzeka w Polsce. Możemy dziecku 
wyjaśnić, że Wisła wypływa z gór, przepływa  przez wiele miast w Polsce m.in. Kraków ,Warszawę
i wpada do morza Bałtyckiego. 

14.Posłuchajmy i zaśpiewajmy piosenkę o Wiśle.

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo  

15.Stolicą  Polski jest  Warszawa. Legenda głosi, że żyli tu Wars i Sawa, a od ich imion powstała 
nazwa ….Warszawa.
Posłuchajcie legendy, która o tym opowiada.
https://www.youtube.com/watch?v=ajv3fVKzuyo 
 Odpowiedzcie na pytania.

-Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą ?



-Co sprawiło , że wsiadł on do swej łodzi i popłynął Wisłą ?

-Kogo Wars zobaczył wśród wzburzonych fal ?

-Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars ?

-Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy ?

-Jak nazywa się miasto które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa?  

16.Zobaczcie jak wygląda herb Warszawy:  

 
– Herbem Warszawy jest syrenka. Przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem, 
z wzniesioną szablą w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Nad tarczą herbową znajduje się 
złota korona królewska. Korona symbolizuje zwycięstwo.
 

                          Herb Warszawy
 

   Flaga Warszawy                              

– Kochani wiecie jak wygląda herb naszej stolicy. Zatem poproszę was o  narysowanie
 herbu. 

– Wiemy już skąd wzięła się nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. Myślę, że warto 
przyjrzeć się nieco niektórym miejscom w tym mieście, tym bardziej, że Warszawa jest stolicą 
Polski. 

Jak myślicie co to znaczy, że miasto jest stolicą?  / rodzic może dziecku wyjaśnić, że pojęcie to 
oznacza miasto w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz. / 
Warszawa posiada wiele atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym. Zabytki Warszawy są 
znane i cenione na całym świecie.
Poznajcie zabytki Warszawy.                                                                                                               



 https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek                                                                               

17. Mieszkamy w Europie.
– Piosenka „EUROPA Z DUMORYSIEM”
https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E 

– Polska leży na kontynencie, który się nazywa Europa i należy do Unii Europejskiej.    
• Oglądanie mapy Europy- odczytywanie nazw państw europejskich.

• Zabawa z globusem – wędrówka po świecie.

– Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie.
Kraje te połączyły się,aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpiecznie, aby ustalać wspólne 
decyzje i szanować się nawzajem.

–   Unia Europejska ma w  łasną flagę. Flaga unijna jest niebieska i znajduje się na niej,                    
12 pięciopromiennych złotych (żółtych) gwiazd. 

  

 – Unia Europejska ma swoją walutę.

 Można pokazać dziecku euro i wytłumacz, że: większość krajów posługuje się takimi samymi 
pieniędzmi.



Pokazujemy banknoty, monety – możemy zaznaczyć, że w Polsce płacimy złotówkami.
 

  

 –   Zachęcam do obejrzenia  filmu edukacyjnego o Unii Europejskiej.  

   https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw      

Pytania do filmu:
Co to jest Unia Europejska?
Jak wygląda flaga Unii Europejskiej?
Czy Polska należy do Unii Europejskiej?

– Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii Europejskiej mają 
wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju..                 
Hymn Unii Europejskiej po polsku to „Oda do radości” – fragment symfonii Ludwiga van 
Beethovena.
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=11s – posłuchajcie.

18. Domowy quiz patriotyczny – rodzic czyta, dziecko odpowiada wybierając prawidłową 
odpowiedz.

• Miasto w którym mieszkam…
• Znam swój adres zamieszkania…
• Stolicą Polski jest…
• Znam symbole narodowe…
• Potrafię zaśpiewać hymn Polski.
• Syrenka warszawska miała: rogi, rybi ogon, kopytka.
• Polskie godło to: bocian, skowronek, orzeł.
• Bałtyk to nazwa: gór, morza, miasta.
• Warszawa leży nad: morzem, rzeką Wisłą, jeziorem.
• W naszym kraju mówimy: po polsku, po grecku,po francusku.
• Mieszkańcy naszego kraju to: Polacy, Rosjanie, Amerykanie.
• Polska leży na kontynencie: Afryka, Azja, Europa.

Dodatkowe zadania dla chętnych:
• ułożenie napisów: Polska, flaga, hymn, godło, herb – z rozsypanki literowej.
• ułożenie zdań z tymi wyrazami.

  
wprowadzenie litery h,H – proszę obejrzeć film
https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0  
                                                                                                                                                                
KARTY PRACY NA TEN TYDZIEŃ – cz.4,s.29, 30,31,32,33,34,35,

                                                        Miłej zabawy!


