
Grupa I 

Tematyka: ,,Polska to mój dom” 

Miniona majówka to dobra okazja, by porozmawiać z dzieckiem o Polsce oraz  

symbolach narodowych, Stąd moje  propozycje zabaw i zajęć od 04.05.  do 

08.05.2020r. 

 

1. Polska – słuchanie wiersza R. Przymusa oraz rozmowa o jego treści.  (Mile 

widziana mapa Polski, może być np. samochodowa) 

Polska 

Polska – to taka kraina, 

Która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

W pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

Budujemy, bronimy.  

Polska – Ojczyzna… 

Kraina, która w sercu się zaczyna. 

Następnie proszę porozmawiać z dzieckiem na temat wiersza; o jakim kraju była 

mowa w wierszu, wyjaśnić słowa: ojczyzna, Wisła, kraina. Zapytać Co to 

znaczy, że jesteśmy Polakami i mówimy po polsku? Pokazać dziecku na mapie, 

gdzie są: morze Bałtyckie, góry, rzeka Wisła, nasze miasto Płock itp. 

Podstawa programowa: III.2, IV.2, IV.5 

,,Mapa Polski” – puzzle. Składanie w całość pociętej na cztery części mapy 

konturowej Polski, naklejanie całości na kartkę. Ćwiczenie analizy i syntezy 

wzrokowej. Zapoznanie z określeniem mapa. 

(do tego zadania potrzebne będą: pocięta na 4 części mapa konturowa Polski, 

kartka , klej).  

Podstawa programowa: IV.9 



2. Symbole narodowe – hymn. Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy 

po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska. Rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania muzyki. 

Mazurek Dąbrowskiego – słuchanie hymnu Polski. Wyjaśnienie słowa 

hymn. Rozmowa o tym, dlaczego i kiedy go śpiewamy oraz jaką postawę 

należy wtedy przyjąć. Próby śpiewania hymnu we właściwej postawie i 

zachowaniem powagi. Można zaprezentować nagrania uroczystości 

państwowych, wydarzeń sportowych, podczas których grany i śpiewany jest 

hymn. 

,,Do hymnu” – zabawa ruchowa. Należy przygotować nagranie hymnu i 

dowolnej rytmicznej muzyki. Przy muzyce skocznej, wesołej dziecko pląsa 

w jej rytmie, gdy usłyszy hymn i komendę Do hymnu!  zatrzymuje się w 

postawie zasadniczej (na baczność). 

Podstawa programowa: IV.7, IV.10 

 

3. Symbole narodowe –  godło, flaga. Utrwalenie symboli narodowych. 

Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego 

kraju. 

Słuchanie wiersza M. Łaszczuk pt. ,,Znak” 

Czy wiesz, jaki to znak: 

W czerwonym polu biały ptak? 

Wiem – odpowiedział Jędrek mały. 

- To jest znak Polski: orzeł biały. 

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza. Wyjaśnienie, co to jest symbol 

narodowy .  Można zaprezentować dziecku godło Polski, zachęcić, by dziecko 

opowiedziało, co na nim widzi. 

Zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste” 

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. 

Po wysłuchaniu wiersza wyjaśnić dziecku słowo flaga. Zademonstrować flagę 

narodową, omówić jej wygląd, zwrócić uwagę na kolorystykę i ułożenie 

kolorów. 

,,Biało – czerwoni” – zabawa z piłką.  Rodzic rzuca do dziecka piłkę i 

wymienia kolor. Dziecko łapie ją oburącz i odrzuca. Gdy rodzic wymienia kolor 

biały lub czerwony, dziecko nie łapie piłki. 

Podstawa programowa: IV. 2, IV. 9, IV.10, I.5, I.8 

 

4. Zestaw zabaw ruchowych ,,Kocham Cię Polsko” Kształtowanie oraz 

wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy 

ciała; kształtowanie tożsamości narodowej. 

1. ,,Kocham Cię Polsko” – rodzic włącza dowolną melodię (może to być 

wybrana pieśń patriotyczna) dziecko z flagą w ręku pląsa, faluje flagą. 

2. ,,Zwiedzamy Polskę” – dziecko i rodzice tworzą pociąg siadając np. na 

kocykach, poduszkach, ręcznikach  i ruszają w podróż po Polsce. Rodzic 

wymienia miasta, miejsca, do których dojeżdżają. 

3. ,,Most” – zabawa z el. zachowania równowagi. Rodzic rozkłada na 

dywanie sznurek . Zadaniem dziecka jest przejść po nim stopa za stopą, 

tak jak po moście, by nie wpaść do rzeki. 

4. ,,Wędrówka po górach” – zabawa naśladowcza. Rodzic mówi dziecku, że 

teraz wyruszą w góry na wycieczkę. Maszerują, najpierw szybko unoszą 

wysoko kolana, następnie idą coraz wolniej, ponieważ wchodzą na górę. 

Na hasło Schodzimy z góry! Naśladują szybki chód z wysokim 

unoszeniem kolan. 



5. ,,Droga do domu” – w jednej części pokoju można położyć obrazek domu 

(np. wycięty z czasopisma lub postawić budowlę domu z klocków). 

Ułożyć z nakrętek od dużych słoików drogę do domu. Zadaniem dziecka 

jest przejść po nakrętkach do domu tak, aby z nich nie spaść. 

Podstawa programowa: I.5, 8 

5. ,,Mój dom” – konstruowanie budowli z klocków.  Rozmowa z dzieckiem na 

temat miejsca zamieszkania, skojarzenia ze słowem dom. Rozwijanie poczucia 

przynależności do rodziny; uwrażliwienie na potrzebę zapamiętywania nazwy 

ulicy, na której się mieszka. 

,,Duży i mały dom” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się po pokoju w 

rytmie wystukiwanym (wyklaskiwanym) przez rodzica. Na hasło Mały domek 

dziecko przykuca i układa ręce nad głową w kształcie daszku, na hasło Duży 

dom staje na palcach i układa nad głową ręce w kształcie daszku. 

Podstawa programowa: I.5, III.2,5,8, , IV.2 

 

 

Zachęcam także do poznawania  najbliższej okolicy. Podczas spaceru można odczytywać 

dziecku nazwy ulic, oglądać uważnie mijane budowle, sklepy, punkty usługowe i inne 

napotkane miejsca. Jeśli będzie to możliwe zachęcam do poznawania zabytków i 

charakterystycznych dla naszego miasta miejsc, muzeów, pomników( takie wycieczki można 

odbyć też wirtualnie). Pozdrawiam Dzieci i Rodziców, życzę dużo zdrowia, cierpliwości oraz 

ciekawych pomysłów na mile spędzony czas. Pani Jola 

 


