
27.04 2020r. ( poniedziałek) 
 
Witajcie Kochani! 
Wszyscy gotowi?! To zaczynamy :)  
 

 

Cele: Stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości kontaktowania się w sytuacjach 

zabawowych. Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że 

jesteśmy Polakami. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do 

symboli narodowych. Utrwalenie wizerunku flagi. 

Zadanie 1 
 

Zabawa rytmiczna- „Rytmiczne przywitanie” 
(dzieci stoją w parze ze swoim rodzicem i wypowiadają rytmicznie słowa. 
Jak to miło i wesoło        - uderzają dłońmi w uda 
Gdy rodzice są wokoło   - dzieci klaszczą w dłonie rodziców 
Hurra                                - wyskok w górę 
 
Zagadka   To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 

            To nasze państwo, każdy to przyzna. 
           Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
           Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska) 

 
Zadanie 1. 
 
Wspólnie z Rodzicem wskaż na mapie Polski  poszczególne miejsca, miasta i obszary. 
 

 Warszawa - Syrenka, Pałac Kultury,  Zamek Królewski,   
                       Pomnik Króla Zygmunta, Pałac w Łazienkach. 
Toruń -  Mikołaj Kopernik, pierniki  
 Kraków – Zamek  królewski, smok wawelski , Sukiennice.  
Poznań - poznańskie koziołki , najstarsza Katedra w Polsce. 
Góry –  Góry Tatry 

Morze - Morze Bałtyckie 
 



  

Wykonaj zadania w kartach pracy. Część 5, s.2 – 4 
 
Zadanie 2. 
 
Rozmowa na temat symboli narodowych:  flaga Polski , godło i hymn narodowy,  
i obchodzonym 2 maja świętem flagi państwowej. 

 

 
Zabawa dydaktyczna „Znamy symbole narodowe”- dokończ zdanie i rozwiąż zagadki. 

Moją ojczyzną jest……. 
Nasze godło narodowe to…… 
Flaga polska jest…… 
Stolicą Polski jest…… 



  Gdy słyszymy hymn, należy.......  
 

-  Kto mieszkał w jamie, tuż nad Wisłą 
I zionął ogniem jak ognisko? ( smok) 

    
- Fala wiślana pluskiem ją sławi.  
Tarczą i mieczem broni Warszawy. ( syrenka) 

 
 - Wisła to polska rzeka, 
A czy wiesz, co to jest Bałtyk? ( morze) 
 
- Każdy Polak zyskuje większą odwagę,  
Gdy zauważa swego państwa… (flagę) 
 
- Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…(hymn) 
 
-  Ma kapelusz z muszelkami. 
w  kierpcach chodzi z owieczkami. ( góral) 
 
- Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. ( Wisła) 

 
Zadanie 3 
 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania  chorągiewki:   Wyrywana - wyklejanka 

Poproście Rodziców o  wydrukowanie przygotowanej kolorowanki z chorągiewką , 
zabierzcie sobie czerwoną kartkę oraz klej i działacie :). Możecie na końcu przykleić 
godło polski . Przyklejcie patyczek i chorągiewka gotowa do dekoracji okna. 
 

 

 



 



28.04 2020r. ( wtorek) 

Cele: Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej. 
·Wykorzystanie literatury do poznania historii Polski. Poznanie legendy „ O Lechu, 
Czechu i Rusie”. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej. 

Zadanie 1  Masażyk w parach. Dzieci na plecach Rodzica  „rysują” treść 
recytowanego przez Rodzica  wierszyka. Następnie dzieci zamieniają się miejscami i 
powtarzają czynność: 
 
Stolarz młotkiem stuka (stukanie pięścią) 
Lekarz w plecy stuka (delikatne stukanie palcami) 
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią  
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 
Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół) 
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 
I ja też pracuję (wskazanie na siebie) 
Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera) 

 

Zadanie 2 

Słuchanie legendy ,,  „O Lechu, Czechu i Rusie” z uważnym śledzeniem historyjki 
obrazkowej o powstaniu państwa polskiego oraz obserwacją godła. KP5, s.5 
 

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze wszyscy Słowianie zamieszkiwali wspólne ziemie 
 i mówili jednym językiem, żyło trzech braci: Lech, Czech i Rus. Żyło im się dobrze  i 
zgodnie, a z racji swej mądrości przewodzili poszczególnym rodom. Lecz nadszedł 
czas, kiedy ziemia nie mogła już wyżywić ich ludzi, w lasach zaczęło brakować 
zwierzyny, a w rzekach ryb. Zebrali się bracia na naradę. Usiedli w cieniu 
rozłożystych drzew i zaczęli zastanawiać się nad tym, co mają począć dalej. 
Pierwszy przemówił najstarszy, pochmurny Rus: 
– Bracia! Tak dalej być nie może. Nasze ziemie są już tak zaludnione, że głód może 
zajrzeć nam w oczy. 
– Masz rację – przytaknął mu średni brat, Czech – ale cóż mamy robić? 
– Powinniśmy poszukać nowych siedzib dla naszych plemion – odezwał się milczący 
do tej pory najmłodszy z braci, Lech. 
– Dobrze radzisz! Wyruszymy, by znaleźć nowe ziemie dla naszych ludzi – 
powiedzieli zgodnie Czech i Rus. 
Jak postanowili, tak uczynili. Zwołali współplemieńców, aby powiadomić ich o swojej 
decyzji. Złożyli ofiary, zabrali posążki domowych bóstw i ruszyli w drogę. 
 Na czele podążały straże i hufce zbrojnych, za nimi jechali trzej bracia i starszyzna 
plemienna. W środku pochodu – na wozach lub wierzchem – jechali starcy, kobiety  i 
dzieci. Potem pędzono stada bydła, a ogromną kolumnę zamykali wojownicy, 
strzegący bezpieczeństwa i pilnujący porządku. Niełatwa to była droga. Na każdym 
kroku czyhały na nich różne niebezpieczeństwa, ale Słowianie szli nieustraszenie 
przez gęste puszcze, przechodzili rzeki w bród, mijali górzyste krainy. Tylko z rzadka 
natrafiali na osady ludzkie. Mimo zmęczenia, uparcie podążali przed siebie. 



Nadszedł dzień rozstania. Jako pierwszy pożegnał się z braćmi Rus, który wybrał 
krainę bezkresnych stepów i rozległych, żyznych równin, poprzecinanych siecią 
szerokich rzek. 
– Żegnajcie, bracia, i pamiętajcie o mnie! Życzę wam szczęścia – rzekł, zebrał swój 
lud i skierował się z nim na północ. 
Pozostali powędrowali dalej. Niebawem odłączył się od pochodu Czech. Podążył ze 
swym plemieniem na południe i tam, nieopodal góry, którą zwano Rzip, na ziemi 
urodzajnej i bogatej, założył swoje państwo. Najmłodszy z braci, Lech, wytrwale 
podążał naprzód. Wędrówka zbliżała się jednak do końca. Pewnego dnia orszak 
zatrzymał się, bo ludzie byli zmęczeni i chcieli odpocząć. Podczas gdy mężczyźni 
rozbijali obozowisko, a kobiety zajęły się przygotowaniem posiłku, Lech bacznie 
rozglądał się wokół. Gęste lasy pełne były zwierzyny, czyste rzeki obfitowały w ryby, 
a przejrzyste jeziora utwierdzały w przekonaniu, by zamieszkać nad ich brzegami. 
Lech głęboko nad czymś rozmyślał. Późnym popołudniem zwołał starszyznę 
plemienną, a gdy mężczyźni zasiedli już przy ognisku, tak do nich przemówił: 
– Wędrowaliśmy długo, szukając miejsca na naszą nową siedzibę i chyba dziś 
właśnie je znaleźliśmy. Chętnie zostanę tutaj. Okolica jest piękna, a żyzna ziemia 
wyżywi nas wszystkich. Chciałbym jednak wysłuchać waszej rady. 
Zapanowała cisza, którą z rzadka tylko przerywały szepty. Po chwili odezwał się 
najbardziej doświadczony z całej starszyzny: 
– Mądrość przemawia przez ciebie, Lechu. Twoi bracia, Rus i Czech, dawno założyli 
siedziby, tylko my wciąż jesteśmy w drodze. Zostańmy tutaj i zbudujmy gród! 
– Gdybyż jeszcze bogowie zechcieli dać nam znak, gdzie rozpocząć budowę! – 
westchnął Lech. Znowu zapadła cisza. Nagle jakiś szum przerwał milczenie i 
ogromny cień przesunął się nad polaną. Zaciekawieni ludzie podnieśli głowy. Ujrzeli 
orła, który powoli opadał na gniazdo, znajdujące się w koronie wielkiego dębu. Na tle 
czerwonego, przedwieczornego nieba sylwetka ptaka odcinała się ostrą bielą. 
– To znak od bogów! – krzyknęli zgodnym chórem ludzie. 
– To dobra wróżba – rzekł uśmiechnięty Lech. – Tutaj się osiedlimy, a ten wspaniały 
ptak będzie nas ochraniał. 
Tak też się stało. Na polanie zbudowano gród, a na pamiątkę orlego gniazda 
nazwano go Gnieznem. Orzeł biały na czerwonym tle stał się herbem państwa 
polskiego, które bierze swój początek od Lecha. 

 
Rozmowa na temat legendy. Przykładowe pytania. Zwracanie uwagi na 
poprawne budowanie zdań. 
 

- Kim byli dla siebie Lech, Czech i Rus? 
- Czego szukali bracia wędrując po świece? 
- Jak nazywał się brat , który założył państwo polskie? 
- Co skłoniło Lecha do zakończenia wędrówki? 
- Jak nazwano gród, który założył Lech i co było jego znakiem? 

 
Zadanie 3  Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy. KP5, s. 8-9  

Usiądźcie wygodnie. Zapraszam Was do obejrzenia filmu 

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

Zadanie dla chętnych przedszkolaków- ćw. grafomotoryczne 

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




29.04 2020r. ( środa) 
 

Poznanie cyfry 9. Rozwijanie umiejętności dokonywania prostych operacji 
matematycznych. Podniesienie sprawności ruchomych narządów mowy. 
 

Zadanie 1 

Ćwiczenia dykcyjne -  dziecko za Rodzicem powtarza mówione przez niego zdanie. 

1.Król Karol kupił królowej Karolinie korale. 
2 Gdzie mieszka Śnieżka. 
3 Sasza szedł suchą szosą. 
4. W smoczej jamie syczy smok. 
 

Zadanie 2 
   

Prezentacja cyfry 9. Kreślenie cyfry w powietrzu , wodzenie palcem po śladzie, na 
plecach Rodzica .( zgodnie z kierunkiem strzałek). 
Układanie cyfry 9 ( ze sznurka, makaronu lub z innego materiału). 
 

 



Wykonanie ćwiczeń w KP5, s.10 - 11  
 

Zadanie 3 

 
Mierzenie długości 
Zadaniem dziecka jest zmierzyć długość swojego pokoju za pomocą stóp. Można 
mierzyć, która ściana jest dłuższa, a która krótsza 

Albo który pokój jest dłuższy. To będzie świetne wyzwanie! 

 
 
Można również mierzyć dłonią-stolik, biurko, szafę... co tylko przyjdzie nam do 
głowy:) 

 
 
 

 
 
Zadanie  dla chętnych przedszkolaków- ćw. spostrzegawczości. 



 



30.04 2020r. ( czwartek) 
 
 
Cele: Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem wyciąganie trafnych 
wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów Stawianie i 
rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.  
 
Kochane Przedszkolaki  na dzisiaj przygotowałam dla Was propozycje 
warsztatów eksperymentalnych , czyli propozycje doświadczeń, które możecie  
wykonać z Rodzicami  w domu. Życzę  wesołej zabawy 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na zakończenie proponuję zadanie rytmiczne „Echo rytmiczne” 

Rodzice klaszczą przez siebie wymyślony rytm/może być zaczerpnięty  z piosenki /. 
Dzieci  powtarzają go  np. wyklaskując, wytupując, uderzając klocek o klocek itp. 
Ćwiczenie kontynuujemy zmieniając rytm kilkakrotnie. 

 
Kochane Żurawinki, pozdrawiam serdecznie i czekam na Wasze  zdjęcia. 
                                                                                                                   Pani Renata 

 

 

 


