
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „POLSKA MOJA OJCZYZNA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 28.04.2020/wtorek/ 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DZIECI I WAS RODZICE NA TYDZIEŃ Z HASŁEM 

 „POLSKA MOJA OJCZYZNA”. 

 
1. Zanim przejdziemy do tego tematu proszę rodzica o przeczytanie dziecku kilku dat o 

których warto pamiętać w miesiącu maju. /ZAŁ.1/ 

 

2. „Zagadki z Polską związane”- zabawa dydaktyczna do której potrzebne będą małe karteczki 

ponumerowane od 1 do 6, po drugiej stronie odpowiedz z zagadki/po odgadnięciu dziecko 

samo odczytuje prawidłową odpowiedz/. Rodzic rozkłada przed dzieckiem karteczki z 

cyframi. Dziecko losuje karteczkę z numerkiem, odczytuje go i wysłuchuje zagadki o tym 

numerze/zagadkę odczytuje rodzic- może próbować dziecko samodzielnie/.  

 

1/    Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. 
Rymuje się, choć nie ma nic wspólnego, z wyrazem „siodło”, 
A tym symbolem jest Polski…. (godło) . 
 
2/  Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 

A na niej biel jest i czerwień.(flaga) 
Każdy Polak zyskuje większą odwagę, 
Gdy zauważa swego państwa… (flagę) 
 
3/  Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa  polskiego mianowano. 
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? ( Warszawa), 
 
4/  Ta szeroka rzeka płynie, 
po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. ( Wisła) 
5/  Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Choć Wybicki jest autorem. 



Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…(hymn) 
 
6/  To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
O jej niepodległość walczyły liczne wojska, 
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom… (Polska) 
 

3. Zapraszam do wspólnego oglądania filmiku IPN: "Polskie symbole narodowe"  

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

Po obejrzeniu opowiedz mamusi/tatusiowi w kilku zadaniach, co zapamiętałeś. 

 

4. W Polsce mówimy po..../POLSKU/. Zapytaj mamusię/tatusia kiedy powiedziałeś swoje 

pierwsze słowo. Jak ono brzmiało? Miałeś wtedy 10 miesięcy, roczek, a może trzy latka? Jeśli 

to możliwe poproś rodzica o pokazanie zdjęcia w albumie rodzinnym jak wtedy 

wyglądałeś  

 

RELAKS Z DOWOLNĄ BAJKĄ 
    

PROPOZYCJE POPŁUDNIOWE:   

1. Wykonaj flagę wybraną przez siebie techniką plastyczną. Zachowaj ją - przyda się 2 

maja  Garść inspiracji do wykonania flagi: https://www.google.pl/search…    

2. Zabawa z literką „F”- wielkie i „f”- małe;  

Nowe przygody Olka i Ady „Litery i liczby” cz.2 s.61                                                
 

                                                           

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxQk8p7XY23A%26fbclid%3DIwAR04zAWmWjoBwSUhpH-jLpVdID3qhmpyQ3QeUYdn0k9uyQd3aTZkVkbQwZA&h=AT1p-fPEOQLPcW0Idw3ZXd0lNg0GZSdlsKwo7qUskTQXeoc031btCOHSfGJKkatNEnmssRdBMXi1A_Eqt413NUcB255daXSmwTuQqElpzbdZdE50P2t-i-w4V-XgI2g2Jc1qByqNxgE2gb2hAM851EcDZwjIukZO6aKTJ9pCXDvFfBCaF_34jQZghsbbgzwDz8-nRcShZ3rTBUeTkrbYN2kwjDRIH7qtp8DkjiIbDFQrL6LGeZomOt7L7XBhJlB9mItw4DFebUYYR1MSzLWziEnqXV0Xk73iUv3sNGP60bgdGhBVbl4IcD3sJQRk4IDM8uHAdr_QtB75MWLn3EqWg11_xfBTfZU8X1UxIfOptEZ84OqGRbgIcOMmVFFd6nfaydkpAX3GjVIQeDWFBK6Ks5RfyP_0Xy97RqBpydXni2Aqtnf72fTAS1aGJxfUOgczXHNla1oRQhPzw17108-stzsMn6DTq_nn9ucY2EKE8H78LWs6gMkJ6BAcT-iSiv-SRtj5zoa-q_fmeetPuRYXL1YoSaTsBov98rOuKysx7pa7d8R9I4Q9AWQg8wB6RP7LUQ_X1TS9g4CDoNmGB7F8H_JUN2MomXHiBtXv-U603rgpGiXdHLZpB4FJ28x0ECs
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=IwAR39YWGBkWKCMqREgJuz7uWo3RDphOLsiV5SOK8ds1L8wIwC0T2-TDTOTFg


ZAŁ.1 

    Budzenie u dzieci poczucia tożsamości narodowej oraz więzi z własną Ojczyzną to ważne 

zadanie dla rodziców i nas wychowawców. Dbajmy,  by dzieci poznawały swoją Ojczyznę, 

jej symbole i tradycje, a święta państwowe takie, jak: 

1 maja- międzynarodowe Święto Pracy- można wspomnieć dziecku / jak było obchodzone 

dawniej z własnych doświadczeń/. 

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

3 maja- Święto Konstytucji. /Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez 

Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791r./,  są doskonałą okazją, by uczcić barwy ojczyste i 

symbole narodowe.  Nawiązując do tych świąt państwowych rozbudzamy w dzieciach 

poczucie tożsamości narodowej, szacunek dla symboli narodowych, kształtujemy w nich 

uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju. Aby dobrze wychować dzieci w duchu 

patriotyzmu i wartości wskazane jest, aby już od najmłodszych lat miały możliwość 

uczestniczenia bezpośrednio, bądź pośrednio w różnych uroczystościach o charakterze 

patriotycznym. Pamiętajmy o tym i zawsze przypominajmy sobie :  ,,KTO TY JESTEŚ…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


