
Witamy Was bardzo serdecznie kochane Pszczółki i drodzy Rodzice  

w kolejnym tygodniu naszego wspólnego bycia on-line. 

Zbliżają się ważne święta dla naszego kraju, które przypadają na 1, 2 i 3 maja, 

 dlatego w tym tygodniu proponujemy Wam realizację tematu: „Mój kraj, moje miasto, mój dom”. 

Mamy nadzieję, że naszym Małym Patriotom spodobają się wyzwania na ten tydzień ☺. 

 Serdecznie zapraszamy do realizacji poniższych zadań i jak zawsze –  

czekamy z niecierpliwością na zdjęcia. 

 

PONIEDZIAŁEK  

Dzień jak zwykle zaczynamy od porcji ruchu. Proponujemy zabawę, którą bardzo dobrze znacie, jednak  

w trochę innej wersji ☺  

Zabawa ruchowa deszczyk pada: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 

 

„Polak Mały” – obejrzyjcie proszę film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych. Porozmawiajcie z 

bliskimi o filmie. Przypomnijcie sobie znaczenie słowa „Polak” tego, co to znaczy, że jesteśmy 

Polakami. A pamiętacie jak nazywa się nasze miasto, czy znacie również swój adres zamieszkania? 

Posłuchajcie również wiersza W. Bełzy „Katechizm małego Polaka”. Pamiętacie? Już się go 

uczyliśmy. Przypomnijcie sobie jego treść. Rodzice mogą Was nagrać, chętnie posłuchamy Waszej 

recytacji ☺ 

Film „Polskie symbole”: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Katechizm polskiego dziecka 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierze 

 

WTOREK 

Nowa dawka ruchu, czyli jak zwykle zabawa ruchowa „Muzyczne stop” 

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

Drogie dzieci na dziś proponujemy zabawę Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Gwarantujemy, że zabawa Wam się spodoba, ale do niektórych ćw. potrzebne będą dwie osoby 

dorosłe. To nic na pewno dacie radę. Będą: ćwiczenia rozwijające świadomość osoby, ćwiczenia 

kształtujące świadomość przestrzeni, ćwiczenia oparte na relacji „z”, ćwiczenia rozwijające relacje 

przeciwko, ćwiczenia oparte na relacji razem, ćwiczenia z rekwizytem. 

link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=s7uBM3yu_bU 

ŚRODA 

Zabawa ruchowa- tańczymy!!!: https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA 

Dzisiaj zaplanowałyśmy Wam zabawę o charakterze matematycznym: 

„Nasze domy i domki” -obserwujcie przez okno Waszą najbliższą okolicę– zwróćcie uwagę na różnego 

rodzaju domy: ich wielkość, kształt, kolor.  

Spróbujcie określać położenia przedmiotów w otoczeniu, np. obok drzewa, na dachu, itp, 

Porozmawiajcie na temat swoich obserwacji –użyjcie określeń: mały – duży, wysoki – niski, obok, na, 

pod, za, przed. 

 

Dla chętnych przygotowałyśmy kartę pracę (w załączeniu). 

CZWARTEK 

Poranek proponujemy rozpocząć zabawą ruchową: 

„Ćwiczenia z butelką” - https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U   

 

Posłuchajcie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” –proponujemy Wam zabawę ruchową do słów  

i melodii piosenki. Śpiewajcie, ruszajcie się i tańczcie tak jak chcecie! Miłej zabawy.  

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

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 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI
https://www.youtube.com/watch?v=s7uBM3yu_bU
https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

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/2x 

AUTOR TEKSTU: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko 

 



 

 

 

Na zakończenie pracowitego tygodnia proponujemy Wam, byście wykonali flagę naszego kraju. 

Pamiętacie jakie ma kolory? 

„Biało-czerwona flaga” - praca plastyczna wykonana dowolną techniką. Możecie kleić, wycinać, 

malować…. Do dzieła! Miłej pracy ☺.  

Zdjęcia waszych wytworów oczywiście mile widziane ☺  

 

 



 
 

  

 

 

W tym tygodniu proponujemy Wam również inne zabawy, gdyby dopadła Was nuda.. ☺  

 

• zabawa słuchowa „Pomachaj, gdy usłyszysz słowo…”.    
Umawiacie się na jakiś wyraz (np. stół). Osoba dorosła wymienia różne przedmioty  

w otoczeniu dziecka, dziecko uważnie słucha, gdy usłyszy dany wyraz (stół) macha rękami. 

• zabawa językowa „Liczba mnoga i pojedyncza” 

Dziecko w otoczeniu  wskazuje różne przedmioty, nazywa je  w liczbie pojedynczej i mnogiej.  

• zabawa manualna – zwijanie w kłębek kawałka sznurka. Dziecko ćwiczy 

sprawność manualną, chwyt i ruchy nadgarstka, dostrzega skutki wykonywanych przez siebie 

czynności manipulacyjnych.  

• ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej „Znajdź różnice”. 

Rozkładanie w szeregu kilku przedmiotów (5 -6). Dziecko zamyka oczy, dorosły zamienia miejscami 

przedmioty lub któryś chowa. Dziecko określa co się zmieniło. Które zabawki zamieniły  

się miejscami lub zniknęły. 

• zabawa słowna „Co by było, gdyby ludzie nie mieli domów?”  

Porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. 

• zabawa paluszkowa „Deszczowy Spacerek”, udoskonalicie sprawność manualną 

oraz umiejętności aktywnego słuchania 

 Poszła pani na spacerek. (dzieci chodzą palcami wskazującym i środkowym po stoliku,  

w jednym kierunku)  

Deszczowe chmury przywiał wiaterek. (dmuchają)  



Gdy daleko od domu już była, deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła. (układają jedną dłoń 

poziomo i wsuwają pod nią drugą dłoń ułożoną pionowo,) 

Gdy kropla za kroplą spadała, (stukają palcami jednej dłoni po zewnętrznej stronie drugiej 

dłoni)  

Pani pod parasol się schowała. (kładą jedną dłoń poziomo i wsuwają pod nią drugą dłoń 

ułożoną pionowo) 

Gdy deszczyk przestał padać, parasol złożyła i do domu wróciła. (chodzą palcami 

wskazującym i środkowym po stole o odwrotnym kierunku). 

 

 
 



 
 

 


