
Drodzy rodzice, kochane Kangurki, przed nami kolejny tydzień pracy w domu. Przed nami ważne 

narodowe święta, dlatego w  tym tygodniu zajmiemy się tematem „Mój dom, moja ojczyzna”. Mamy 

nadzieję, że nasze propozycje umilą Wam czas i będziecie się razem dobrze bawić 

   
   

 

 

Poniedziałek  

Na dobry początek zapraszamy Was do śmiesznego „Tańca przyklejańca”, zaproście swoich bliskich i 

bacie się dobrze. (Piosenkę prześlemy Wam na messengera grupowego). 

Teraz obejrzyjcie razem z rodzicami prezentacje dotycząca naszego miasta. Prezentację znajdziecie na 

naszej grupie. 

Jak nazywa się nasze miasto? 

Poznajecie miejsca na zdjęciach? 

Wiecie już jak nazywa się Wasze miasto, jak wygląda, to mamy dla Was kolejne wyzwanie, 

zbudujecie swoje miasto, wykorzystajcie do tego klocki lub inne dostępne materiały. Czekamy na 

zdjęcia Waszych miast 

Wtorek 

Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień od porannej gimnastyki, zaproście bliskich do tańca. Piosenkę do 

gimnastyki  prześlemy na grupowego messengera.  

Dzisiaj zapraszamy Was także do zapoznania się z filmem „Polak mały”. Przypomni on Wam 

wszystkie symbole narodowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

Chłopiec w filmie przypomniał wiersz, zapraszamy do recytacji 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 

Władysław Bełza 

„Katechizm polskiego dziecka” 

 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

Środa 

Kochane dzieci wczoraj przypomnieliśmy sobie symbole narodowe. 2 maja obchodzimy Święto Flagi, 

z tej okazji mamy dla Was film o fladze Polski. Miłego oglądania 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR1IYDbul6iD1TWHPrK-

qN8lqJgY-E21z6RhLo6NcAlZyJS3idY0tAG-cLQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR1IYDbul6iD1TWHPrK-qN8lqJgY-E21z6RhLo6NcAlZyJS3idY0tAG-cLQ
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR1IYDbul6iD1TWHPrK-qN8lqJgY-E21z6RhLo6NcAlZyJS3idY0tAG-cLQ


Proponujemy Wam także kolorowanie flagi Polski. Pamiętacie jakie kolory ma flaga Polski? A może 

wykonacie sami flagę dowolną techniką. Czekamy na Wasze prace 

 

 

 

 

Czwartek 

Dzisiaj czas na piosenkę o Polsce. Zapraszamy Was do wspólnego śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=84s 

Proponujemy Wam także ułożenie godła Polski, pamiętacie jak wygląda? Prosimy rodziców o pomoc 

w wycięciu puzzli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=84s


 

Na koniec zapraszamy do zabawy ruchowej „Skok przez Polskę” 

Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dzieci naśladują odgłosy: szuuuu, szuuuuu). 

Przed wskoczeniem do wody musimy się rozegrać do stroju kąpielowego (naśladują rozbieranie się) i 

wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i skłonów (wykonują ćwiczenia). A teraz siuuup 

(powtarzają) do wody. Oj, trochę zimno, brrr (powtarzają i pokazują jak się trzęsą z zimna). Spróbujmy 

zanurkować - bul, bul, bul (powtarzają i naśladują nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy 

(naśladują czynności) i wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy, gdzie 

weźmiemy udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegną jedno za drugim). Chwila 

odpoczynku na wypicie wody (naśladują picie) i wykonujemy dłuuugi skok w góry (wykonują skok 

obunóż). Wspinamy się na najwyższy szczyt -Rysy, nie jest  to łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła 

(naśladują). Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek (siadają 

i naśladują oglądanie widoków). 


