
27.04.2020 

  

Termin: 27.04. - 30.04.2020 

Temat: "Polska to mój dom" 

 

  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

Witamy Was serdecznie i zapraszamy w kolejną podróż. W tym tygodniu dowiecie się, jak wyglądają 

symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej. Posłuchacie "Mazurka Dąbrowskiego" i "Ody do 

radości", wykonacie pracę plastyczną zatytułowaną "Godło Polski", a także stworzycie "Smoka 

Wawelskiego". Sprawdzimy, w jaki sposób wytwarzane są pieniądze i co to znaczy oszczędzanie. 

Czeka nas tydzień pełen niespodzianek. Zapraszamy! :)  

  

 

 

27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) 

 

 

Temat: "Polskie symbole narodowe". 

Cele: 

• Utrwalenie polskich symboli narodowych. 

• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

• Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. 

  

1. "Polak Mały" - film edukacyjny dla dzieci. 

Posłuchajcie i odpowiedzcie na pytania: 

• Jak wygląda godło Polski? 

• Jak wygląda flaga Polski? 

• Jak nazywa się hymn Polski? 

• W jakiej pozycji śpiewamy hymn Polski? 



"Polak Mały" 

"Nasza flaga" 

"Mazurek Dąbrowskiego" 

2. "Zgaduj - zgadula" - rozwiązywanie zagadek. 

POLSKA  

Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna.  

Jak się nazywa nasza Ojczyzna?  

ORZEŁ  

W państwowym godle umieszczony –  

głowa stworzona do korony.  

Białopióry ptak,  

naszej Polski znak.  

Wzbija się wysoko w górę,  

mówi, że jest ptaków królem.  

W górach mieszka wielki ptak,  

to jest Polski naszej znak.  

Zobaczysz go kiedyś może.  

To jest... .  

FLAGA 

Biel na niej jest i czerwień,  

powiewa, gdy wiatr się zerwie.  

Wciągnięta na masztu szczyt  

wisi od świtu po świt.  

 3. "Godło Polski" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: czerwona kartka, biała i żółta farba. 

"Godło Polski" 

4. "W górę, ręce w górę" - zabawa muzyczna z pokazywaniem. 

"W górę, ręce w górę" 

5. "Polska - moja ojczyzna" - prezentacja multimedialna. 

Spróbujcie wykonać zadania z prezentacji. 

"Polska - moja ojczyzna" 

Powodzenia! 

  

 

 

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY
https://www.youtube.com/watch?v=L-nWEXSVSto
https://view.genial.ly/5e8350f459ee3c0df4dda7ce/horizontal-infographic-review-polska-moja-ojczyzna?fbclid=IwAR1L12yqsO0-ko3N3BjSnUt66V6oYKpCBDk6dkAgZbC_q8Cz3V3uv-O7t-g


 

 

Temat: "Polski złoty". 

Cele: 

• Zapoznanie z monetami i banknotami. 

• Rozbudzanie dumy z bycia Polakiem. 

• Budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń. 

  

1. "Co to są pieniądze?" - film edukacyjny. 

Na początek rozwiążcie zagadkę: 

Mogą być z metalu, 

Błyszczą niby złoto. 

Mogą być z papieru, 

Wydasz je z ochotą… 

(pieniądze) 

Odpowiedzcie na pytania: 

• Do czego służą nam pieniądze? 

• Jakimi pieniędzmi płacimy w naszym kraju? 

• Co to jest bankomat? 

• Do czego służy karta bankomatowa? 

• Co to znaczy oszczędzanie? 

"Co to są pieniądze?" 

"Bankomat" 

"Oszczędzanie" 

2. "Pieniądze" - wirtualne puzzle. 

Ułóżcie obrazek. 

"Pieniądze" 

3. "Z wizytą w Mennicy Polskiej" - film. 

Sprawdźcie w jaki sposób i gdzie wytwarza się pieniądze. 

"Z wizytą w Mennicy Polskiej" 

4. "Zachowania dobre i złe" - film edukacyjny. 

"Zachowania dobre i złe" 

5. "Domowy wulkan" - eksperyment. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnpa8mNtGi4
https://www.youtube.com/watch?v=EoMBLqmcBJs
https://www.youtube.com/watch?v=zlH-Gz-g158
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/224388-puzzle-pieni%C4%85dze
https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q


Potrzebne będą: ocet, soda oczyszczona, miska, szklane naczynie, naczynie z wodą. 

"Domowy wulkan" 

Dobrej zabawy! :) 

  

 

 

29 kwietnia 2020 r. (środa) 

 

 

Temat: "Polskie legendy". 

Cele: 

• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej 

legendy. 

  

1. "Piosenka młodego patrioty" - piosenka. 

Jak myślicie, kto to jest patriota? 

"Piosenka młodego patrioty" 

2. "Wędrówki z mapą" - krajobrazy Polski. 

Odpowiedzcie na pytania: 

• Gdzie na mapie Polski znajdują się krajobrazy górskie? 

• Gdzie na mapie Polski znajdują się krajobrazy morskie? 

• Jak się nazywa największe jezioro w Polsce?  

"Wędrówki z mapą" 

3. "Koniki" - zabawa muzyczna. 

Pamiętacie naszą zabawę? 

"Koniki" 

4. "Polskie legendy" - bajki dla dzieci. 

Posłuchajcie legend. Wybierzcie tą, która Wam się bardziej podoba i narysujcie ilustrację do niej. 

"Legenda o Smoku Wawelskim" 

"Gniazdo Białego Orła" 

"Legenda o Poznańskich Koziołkach" 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.youtube.com/watch?v=gVP74NryCNs&list=PLSt-n5-v5hJS_hI2XV8nPdoH8qT5rul3A&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg


5. "Ćwiczymy pamięć" - zabawa. 

Sprawdźcie swoją pamięć.  

"Ćwiczymy pamięć" 

6. "Smok Wawelski" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: rolka po papierze toaletowym, klej, krepina, nożyczki, kolorowy papier. 

"Smok Wawelski" 

  

 

 

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) 

 

 

Temat: "Polska w Europie". 

Cele: 

• Rozwijanie umiejętności manualnych. 

• Zapoznanie dzieci z symbolami Unii Europejskiej. 

• Rozbudzanie dumy z bycia Polakiem i Europejczykiem. 

  

1. "Kotylion" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: kartka w kolorze czerwonym i białym, klej, nożyczki. 

"Kotylion z papieru" 

2. "Po co nam Unia?" - film edukacyjny. 

Posłuchajcie i odpowiedzcie na pytania: 

• Gdzie leży Polska? 

• Co to jest Unia Europejska? 

• Jakie symbole ma Unia Europejska? 

"Po co nam Unia?" 

"Oda do radości" 

"Stolice Unii Europejskiej" 

3. "Panie Janie" - zabawa międzynarodowa. 

Spróbujcie zaśpiewać piosenkę pt. "Panie Janie" najpierw w języku polskim, następnie w języku 

angielskim i niemieckim. Jak Wam się udało wykonać to zadanie? 

"Panie Janie" 

https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a
https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs
https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0
https://www.youtube.com/watch?v=MmbS2O-IVU8
https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY
https://www.youtube.com/watch?v=dzMLZrrj5Y0


"Are you sleeping brother John?" 

"Bruder Jakob" 

4. "Quiz o Polsce" - zagadki. 

Odpowiedzcie na pytania: 

1. Stolica Polski to: 

• Lublin 

• Warszawa 

• Gdańsk 

 

2. Gdzie możemy obejrzeć pamiątki związane z historią Polski: 

• w lesie 

• w zoo 

• w muzeum 

 

3. Który z zabytków możemy obejrzeć w Warszawie: 

• smocza jama 

• kolumna Zygmunta 

• galeria Arkadia 

 

4. Słowo „Ojczyzna” pochodzi od słów: 

• żyzna ziemia 

• ziemia ojców 

• ogródek przedszkolny 

 

5. Syrenka warszawska miała: 

• rogi 

• rybi ogon 

• kopyta 

 

6. Smok Wawelski zjadał: 

• kasztany 

• wilki 

• owce 

 

7. Smoczą jamę możemy obejrzeć w: 

• Poznaniu 

• Górze Kalwarii 

https://www.youtube.com/watch?v=yzzpwUIFmRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Frb-w7qyb88


• Krakowie 

 

8. Największa polska rzeka to: 

• Bug 

• Warta 

• Wisła 

 

9. Nasz kraj to: 

• Portugalia 

• Polska 

• Włochy 

 

10. Polskie godło to: 

• bocian 

• skowronek 

• biały orzeł na czerwonym tle 

 

11. Bałtyk to nazwa: 

• gór 

• morza 

• miasta 

 

12. Najwyższe góry w Polsce to: 

• Złote Góry 

• górka saneczkowa 

• Tatry 

 

13. Miasto, w którym mieszkamy to: 

• Wrocław 

• Góra Kalwaria 

• Poznań 

 

14. Polskie morze to: 

• Śródziemne 

• Bałtyk 

• Morze Czarne 

 

15. Kolory polskiej flagi to: 



• biały i czerwony 

• biały i niebieski 

• czerwony i czarny 

 

16. Warszawa leży nad: 

• morzem 

• Wisłą 

• jeziorem 

 

17. W naszym kraju mówimy: 

• po francusku 

• po grecku 

• po polsku 

 

18. W Polsce rządzi: 

• król 

• prezydent 

• dziadek Mróz 

 

19. Polska leży w: 

• Afryce 

• Europie 

• Ameryce 

 

20. Mieszkańcy naszego kraju to: 

• Polacy 

• Rosjanie 

• Amerykanie 

5. "Duży i mały skok" - zabawa muzyczna. 

"Duży i mały skok" 

Dobrej zabawy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

	27.04.2020

