
Dzień dobry       Witamy po weekendzie        

PONIEDZIAŁEK 27. 04. 2020 r. 

1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”. Będą potrzebne plastikowe talerze, mogą być również 

zabawkowe lub papierowe, jeżeli mają Państwo takie w domu, można również wyciąć 

papierowe koła     ). Talerze należy rozłożyć na dywanie w odstępach (w tzw. „rozsypce”). 

 

„Marsz w różnych kierunkach” – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.  

Dziecko porusza się tak, aby nie nadepnąć na talerz.  

„Dziecko do domu”– zabawa bieżna. Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach,  

na sygnał: dziecko do domu staje przy dowolnym talerzu. 

„Góra - dół” – ćwiczenia równoważne. Dziecko podnosi talerz. Talerz trzyma przed sobą, 

na sygnał góra – podnosi wysoko nad głowę, na sygnał: dół – wykonują skłon (ważne, aby 

kolana były proste). 

„Wyruszamy w podróż” – zabawa naśladowcza. Dziecko naśladują jazdę samochodem 

(talerz jest kierownicą). 

 

2. „Jestem Polakiem” – utrwalenie symboli narodowych Polski na podstawie filmu:  

„Polskie Symbole Narodowe” oraz ilustracji, które zostały zamieszczone niżej. 

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c     

 

„Polskie symbole narodowe” – rozmowa kierowana. Rodzic zadaje dziecku pytania na 

podstawie obejrzanego filmu, dziecko odpowiada. 

 

- jakie znasz trzy symbole narodowe? (dziecko wymienia, że są: to godło, flaga i hymn) 

- jaki ptak znajduje się na naszym godle? 

- jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? 

- jakie kolory ma nasza flaga? 

- co oznaczają kolory na naszej fladze? 

- gdzie możemy zobaczyć flagę Polski? 

- w jakie święta wywieszamy flagę Polski? 

- kiedy powstał nasz hymn? (kiedy Polska była w niewoli, zniknęła nawet z mapy Europy) 

- kto napisał słowa naszego hymnu? 

- gdzie je napisał? 

- jak nazywa się nasz hymn? (Rodzic mówi dziecku, że Mazurek Dąbrowskiego 

towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach. Od 26 lutego1927 stał się oficjalnym 

hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej) 

- kiedy jest śpiewany nasz hymn? 

 

3. „Hymn polski” - utrwalanie zwrotek i refrenu Mazurka Dąbrowskiego.  

Nasze przedszkolaki 8 listopada 2019 roku wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu”, 

którego organizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci  

i  Młodzieży. Tego dnia o godzinie 11.11 wszystkie dzieci wraz z personelem 

przedszkola zaśpiewały 4 zwrotkowy hymn narodowy. 

 

Teraz czas na powtórkę z rodzicami       Prosimy pamiętać o śpiewaniu hymnu w postawie 

na baczność. Najlepiej wysłuchać hymnu, a następnie powtórzyć jego słowa z dzieckiem. 

Rodzic mówi dziecku po jednym zdaniu z hymnu, dziecko powtarza      

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


Hymn Polski ze słowami: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

 

Hymn Polski – wersja instrumentalna 

https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM 

 

„Hymn Polski” 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

 

Zachęcamy również do powtórki wiersza  

„Katechizm polskiego dziecka” – Władysława Bełzy 

link do wiersza: https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

Rodzic pyta, dziecko odpowiada  

(tak też nasze „Zajączki” – odpowiadały nauczycielom 8 listopada podczas obchodów 

z okazji „Dnia Niepodległości z naszym przedszkolu      ). 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo
https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M


„Katechizm polskiego dziecka” – Władysław Bełza 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi (my mówiliśmy swymi     ) 

- 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. 

4. „Polskie symbole narodowe” – wypełnianie kuleczkami z plasteliny lub ciastoliny 

(odpowiednimi kolorami) fragmentów trzech symboli narodowych Polski: godła, flagi  

i hymnu (karta pracy  nr 1). 

Uzupełnij  fragmenty nut, godła i flagi Polski kulkami z plasteliny lub ciastoliny. 

 

Jeżeli nie masz w domu plasteliny przygotuj: 

- białą, czerwoną i czarną temperę (farbę w butelkach) lub farbę plakatową (w kubeczkach) 

- trzy talerzyki do wylania farb (w przypadku tempery) 

- pędzelek (w przypadku farb plakatowych) 

 

Maczaj palec wskazujący w odpowiednim kolorze farby (wyciśniętej na talerzyku)  

i odciskaj na kartce (w przypadku tempery). 

Pomaluj pędzlem (w przypadku farby plakatowej w kubeczkach) palec wskazujący  

i odciskaj na kartce. 

Jeżeli nie masz w domu plasteliny i farb pokoloruj kropki kredkami ołówkowymi. 

 

Źródła obrazków: 

• godło Polski: https://pl.wikipedia.org/  

• flaga Polski: https://pl.wikipedia.org/ 

• karta pracy nr 1: https://lecibocian.pl 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Herb_Polski.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Herb_Polski.svg
https://lecibocian.pl/


Ilustracje godła i flagi Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


