
Kochane przedszkolaki zobaczcie jak ten czas szybko biegnie :) Przed nami ostatni 

tydzień kwietnia. W tym tygodniu będziemy mówić o  Polsce naszej ojczyźnie.   

 

W tym tygodniu   mamy również  dla was wyzwanie – zadanie. Na jego wykonanie macie 

cały tydzień.  Chcemy was zaprosić do wykonania flagi Polski, może to być również kwiatek 

biało czerwony lub serduszko. Ubierzcie się na biało-  czerwono i zróbcie ładne zdjęcie 

  wstawcie je   na naszej grupie fb. 

 

Zacznijmy od małej porannej  rozgrzewki przy piosence „Głowa ramiona kolana pięty” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88&vl=pl 

 

W poniedziałek zapraszamy  do obejrzenia filmiku edukacyjnego   „Polskie symbole 

narodowe” dzięki któremu dowiecie się nie tylko jakie mamy symbole narodowe, ale i jakie 

jest ich pochodzenie, co oznaczają. Usiądźcie wygodnie,  uważnie obejrzyjcie i posłuchajcie. 

Mama włączy wam film. 

 

Link do filmu edukacyjnego  symbole narodowe -Polak mały 

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

 

Proszę również, abyście  przypomnieli sobie pierwszą zwrotkę i refren Hymnu Polskiego. 

 W przedszkolu już się uczyliśmy więc sprawdźcie czy potraficie zaśpiewać? 

 

Podaję link wykorzystajcie nagranie z Bliżej Przedszkola wersję dla dzieci. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

Wtorek 

 

Początek dnia zacznijcie od ćwiczeń  na równowagę   z piosenką, żeby rozruszać całe ciało. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

We wtorek czeka was zabawa plastyczno- techniczna wykonanie Orła Białego  z rolki po 

papierze toaletowym. 

 

Do wykonania orła będą potrzebne  

-rolka po papierze toaletowym 

-biała kartka 

-biała tektura falista lub blok techniczny 

-żółty i czerwony papier kolorowy 

-oczka 

-pisak 

 

Z tektury lub bloku technicznego wycinamy odrysowane wcześniej dłonie dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88&vl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


Wycinamy pasek papieru, trochę szerszy od rolki i trochę dłuższy od jej obwodu. 

Rolkę obwijamy papierem, końce zakładamy do środka. 

Z tyłu rolki przyklejamy wycięte dłonie- skrzydła. 

Z żółtego papieru wycinamy koronę, z czerwonego dziób i pazury. 

Elementy przyklejamy. 

Doklejamy ruchome oczka. 

Rysujemy pazurki.  

Mogą też być trochę inne Orły to zależy od waszej wyobraźni :) 

 

W środę  zapraszamy was do wspólnego śpiewania piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem„ 

 

Gdy ją posłuchacie zobaczycie, że wpada w ucho i szybciutko zapamiętacie słowa i melodię. 

Powodzenia :) 

Filmik do piosenki popatrzcie, posłuchajcie i razem zaśpiewajcie. 

To jest długa piosenka, ale  nauczycie się tyle zwrotek ile da rade zapamiętać wasza główka. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

TEKST PIOSENKI 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

1 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 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

2 Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

 

3 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 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Skąd szarym morzem 

Można wyruszyć dalej w świat  

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dodatkowo możecie ułożyć puzzle on-lina 

 
https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp 

Czwartek 30 kwiecień  zapraszamy do liczenia. 

 

Szczypce w ruch przed wami  zabawa matematyczna w przeliczanie elementów, a przy okazji 

zabawa  usprawniająca  rączki. 

Będziecie wkładać  do foremek po tyle przedmiotów ile wskazuje liczba kropek na kartonikach, 

albo ile wskazuje  cyfra. 

Do tej zabawy potrzebne będą: 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp


• Kartoniki z różną liczbą kropek na odwrocie może być zapis cyfrowy. 

 

 

 

 

• Pojemniki w postaci wytłoczek po jajkach, albo foremek na muffiny, lub inne pojemniki 

jakie będą w domu. 

• Szczypce do grilla czy cukru w kostkach i dowolne drobne elementy. 

• Jak nie będzie szczypcy mogą być klamerki do ubrań. 

 

Do pojemnika dziecko będzie wkładało tyle przedmiotów, ile wskazuje liczba kropek na 

kartoniku albo  cyfra. W tej zabawie świetnie sprawdzają się guziki, kamyki czy małe pompony 

pasmanteryjne. 

Dodatkowo popatrzcie jak można bawić się z dzieckiem w domu. 

Link do filmiku 10 kreatywnych zabaw z dzieckiem 

https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo 

 

Przed wami 3 dni wolnego więc jeśli ktoś będzie miał czas to dodatkowo przygotowaliśmy 

dla was zabawę muzyczno ruchową z Olą i Bloo.    

Spróbujcie proszę zatańczyć z Olą i Bloo krótki układ taneczny do piosenki gumi miś. 

Pamiętajcie tańczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej :). W wersji Króliczków będzie 

tylko lepiej :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 
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