
Propozycje zadao i zabaw - 27.04.-30.04.20 

 

Witajcie Tygryski 

Jak się czujecie? Wyspani ??? 

Temat tego tygodnia to: Jestem Polką, jestem Polakiem 

 

Poniedziałek 27.04.2020r. 

Na początek zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnej „Polskie 

symbole narodowe” po obejrzeniu wymieocie rodzicom jakie znacie symbole 

narodowe, co zapamiętaliście, zachęcam też do wspólnego zaśpiewania 

hymnu(jeśli ktoś jest chętny zachęcam do krótkiego nagrania jak śpiewacie a 

potem wyślijcie Nam). 

Symbole narodowe- spróbujcie zilustrowad   dowolną techniką plastyczną, 

wybrany przez  siebie symbol narodowy – ( czekamy na wasze 

prace).Powodzenia 

Jeżeli macie ochotę i sprzyja ku temu pogoda , wybierzcie się na krótki spacer z 

Rodzicami, nie zapomnijcie ubrad się stosownie do pogody, pokażcie tez , że 

potraficie się samodzielnie ubrad. Obserwujcie przyrodę…. 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A   

Wtorek 28 kwietnia 2020r. 

Dzieo dobry wtorkowo Tygrysiaki  

Usiądźcie sobie wygodnie a Rodzice lub starsze rodzeostwo  przeczyta Wam 

wiersz: ,,Polska nasza ojczyzna” 

Po przeczytaniu porozmawiajcie o nim, zapytajcie rodziców jakie Święta 

Narodowe się zbliżają. Jeśli macie w domu atlas znajdźcie mapę Polski wskażcie 

stolice , rzekę Wisłę i przypomnijcie sobie jaki kształt ma  Polska na mapie.  

 

 

 

 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A


Wiersz „Polska nasza ojczyzna- Iwona Rup . 

 

Polska to nasza ojczyzna, 

 wioski, lasy i pola, 

 miasta ludzie, 

 fabryki i wszystkie dzieci z przedszkola. 

 Mówimy tu po polsku, 

 flaga jest biało-czerwona. 

 Godło to orzeł biały, 

 na głowie złota korona. 

 Warszawa jest stolicą, Bałtyk i Wisłę tez mamy 

 Mazurka Dąbrowskiego wszyscy na bacznośd śpiewamy.” 

 

Jeżeli macie ochotę możecie z kolorowych wstążek ,sznurków ,ułożyd na 

dywanie kontur Polski ,spróbowad zaznaczyd  na nim stolicę Polski , może uda 

się wam też zaznaczyd Wisłę i nasze miasto ..Szczytno. Powodzenia. 

 

Środa 29.kwietnia.2020r 

Dziś przygotowałyśmy dla Was  opowiadanie: „Wystawa o legendach 

Warszawy”  

Porozmawiajcie z rodzicami o czym było opowiadanie. 

 R:Jaka postad występuje w herbie Warszawy?,  

Jaka legenda została przedstawiona na drugiej tablicy?, Kogo spotkali przy 

następnej tablicy? Co zrobiła Anielka?, Do jakiej legendy pasują rysunki z 

ostatniej tablicy 

 „Warszawska syrenka”- a teraz czas na wydzierankę ,wyklejankę ,można 

wykleid tylko kontur  - poproście rodziców o przygotowanie kolorowego 

papieru i kleju, który będzie potrzebny do wyklejenia syrenki. Możecie ja 

wydrukowad. Pamiętajcie by dbad o porządek w waszym miejscu pracy, a na 



koniec za przygotowanie zadania podziękujcie swoim bliskim uśmiechem, 

pokażcie, że sprawili Wam radośd. Szablon znajdziecie poniżej 

 

Czwartek-30 kwietnia 2020r. 

Witamy Was Kochane ,,Tygryski”-dzisiaj poproście Rodziców ,abyście wspólnie 

przygotowali (kubeczki plastikowe lub inne  9szt,fasolki i guziki(różne) 

9szt,sznurek/wstążka).zabawa nazywa się…: 

Guziczki w kubeczkach- Dziecko siedzi na dywanie, R układa na dywanie 9 

kubeczków, dziecko przelicza kubeczki, następnie wrzuca do każdego kubeczka 

po jednym guziku, dzieci przeliczają guziki. 

 R pyta dziecko czy guzików jest więcej czy mniej niż kubeczków? 

 Dziecko powinno dojśd do wniosku, że guzików i kubeczków jest tyle samo. 

Kolejno R prosi dziecko aby opisało guzik, który znajduje się np. w czwartym 

kubeczku od lewej strony itd.  

Rodzic układa z wstążki cyferkę 9, a dziecko prosi by ułożyło taką samą cyfrę z 

fasolek. 

Zapraszamy do zabawy !!!!Powodzenia 

A teraz czas na zabawę przy piosence: Jesteśmy Polką i Polakiem-może ktoś 

będzie chętny i zaśpiewa tą piosenkę dla reszty Tygrysków? Można np. 

zaśpiewad jedną zwrotkę ?Spróbujcie , a Rodzice niech nagrają filmik- 

czekamyyy ……. https://youtu.be/eLvXaEGc8Jk  

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

https://youtu.be/eLvXaEGc8Jk


I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
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