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Grupa „Motylki” 
 

TEMAT TYGODNIA: Polska to mój dom 

 

PONIEDZIAŁEK  -  27.04.2020r. – temat dnia: „Polskie symbole narodowe” 

 

 „Wielkie zbiory” – zabawa ruchowa. 

Przygotuj kilka przedmiotów tego samego rodzaju, na przykład skarpetki, piłeczki lub 

kulki zmiętego papieru, oraz pojemnik. Rozłóż przedmioty w różnych miejscach 

pokoju, a na środku podłogi postaw pojemnik. Poproś dziecko, aby na hasło „start!” 

zebrało po kolei wszystkie rozłożone przedmioty do pojemnika. W jednej chwili 

dziecko może mieć w rękach tylko jeden przedmiot – po kolejny może wrócić dopiero 

wtedy, gdy poprzedni wrzuci do pojemnika. Zróbcie zawody, kto szybciej zbierze 

przedmioty. W trudniejszym wariancie zabawy możesz rozłożyć w pokoju dwa 

rodzaje przedmiotów i dwa pojemniki – dziecko musi wrzucać po kolei przedmioty do 

właściwego pojemnika.  

 

 „Nasz kraj”-  zabawa matematyczna (załącznik nr 1: strona 4). 

Rodzic pokazuje dziecku załącznik. Dziecko wskazuje liczby od najmniejszej do 

największej, a rodzic zapisuje na kartce po kolei litery umieszczone pod liczbami. 

Dziecko próbuje z pomocą rodzica odczytać ułożony wyraz. Jeśli wyraz jest źle 

ułożony, należy ponownie uszeregować liczby i odczytać kolejny raz ułożony wyraz.  

 

 „Symbole narodowe”- pogadanka. 

Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcia: symbole narodowe, godło, flaga, hymn. 

 

  „Katechizm polskiego dziecka”  - wysłuchanie wiersza W. Bełzy, rozmowa na temat 

wiersza. (O czym jest wiersz? O jakich symbolach była mowa w wierszu? Kto to jest 

Polak? Kim jest patriota?). Następnie rodzic ponownie czyta wiersz z udziałem 

dziecka (rodzic czyta: Kto ty jesteś?...  itd., a dziecko odpowiada na pytanie – np. 

Polak mały… itd.). 

 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

 - Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi. 
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- 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. 

- Czym ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie. 

 

  „Narodowy quiz” – zabawa dydaktyczna sprawdzająca wiedzę dziecka na temat 

symboli narodowych. 

Rodzic wymyśla lub czyta zdania umieszczone niżej. Zadaniem dziecka jest 

określenie, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe za pomocą słów: TAK lub NIE. 

- Moją ojczyzną jest Polska. 

- Godłem Polski jest orzeł w koronie. 

- Ojczyzna to miasto. 

- Godło to biało-czerwony materiał. 

- Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego u dołu. 

- Polska to nasza stolica. 

 

 „Godło Polski”, „Sąsiedzi Polski” – praca z książką (plac zabaw karty 4, kartka 10- 

cała lub załącznik nr 2 i 3: strona 5 i 6). 

 

 „Turlamy piłeczki” – zabawa ruchowa. 

Potrzebny będzie: stolik, taśma klejąca, kubeczki jednorazowe, piłeczki (typu ping-

pong lub kauczukowe). 

Kubeczki przyklejamy do jednego brzegu stolika za pomocą taśmy klejącej. Z drugiej 

strony stolika ustawia się dziecko i turla piłeczki próbując trafić do jednego z 

kubeczków. 

Zabawa wygląda tak: 
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Załącznik 1. Nasz kraj 

  

3 6 1 

L A P 

4 2 5 

S O K 
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Załącznik 2. Godło Polski 
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Załącznik 3. Sąsiedzi Polski 

 


