
04.05.2020r. Poniedziałek  

1. „Co to jest Polska?” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. 

– Co to jest Polska? – 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska – to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, nad tobą. 

Polska – to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

Analiza treści wiersza. Teraz już wiecie, że mieszkacie w Polsce, tutaj są wasze domy i rodziny, że 

jesteście  Polakami – a naszą ojczyzną jest Polska. 

 

2.„Płynie Wisła do morza”(załącznik nr 1) - ćwiczenie grafomotoryczne: rysujemy wzory po śladzie 

zaczynając od dołu, tak jak wskazują strzałki. 

„Płynie Wisła do morza” - załącznik nr 1. 

 

 



05.04.2020r. Wtorek  

1. „Flaga Polski” – wykonaj flagę Polski wybraną przez siebie techniką plastyczną.  

2. Słuchanie utworu W. Bełzy „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. 

 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

Spróbuj nauczyć się fragmentu tego wiersza (a może całego?). Rodzic może zadawać pytania, a Ty 

odpowiadasz. 

06.05.2020r. Środa 

1. Nietypowe ćwiczenia z nietypowym przyborem (wykorzystanie kubeczków po jogurtach). 

I. Część wstępna 

 Zabawa orientacyjno- porządkowa „Zabierz kubeczek”. 



Dziecko porusza się ostrożnie w rytm np. tamburynu pomiędzy kubeczkami rozłożonymi w rozsypce 

na podłodze. Podczas przerwy w grze podnosi najbliższy kubeczek i wyciąga rękę z kubeczkiem w 

górę. Kiedy pojawi się akompaniament, odkłada kubeczek na podłogę i swobodnie się porusza. 

II. Część ogólna  

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Wędrujący kubeczek”. 

Dziecko przekłada kubeczek z ręki do ręki: z przodu, z tyłu, pod kolanem, nad głową – w pozycji 

stojącej i w ruchu. 

 Ćwiczenie tułowia „Rzuć i podnieś”. 

Dziecko staje w małym rozkroku, kubeczek kładzie na głowie; wykonuje skłon głową w celu 

upuszczenia kubeczka na podłogę; następnie wykonuje skłon tułowia z jednoczesnym podniesieniem 

kubeczka i umieszczeniem go ponownie na głowie. 

 Ćwiczenie mięśni grzbietu „Turlamy kubeczek”. 

Dziecko w sadzie prostym; kubeczek trzyma oburącz na wyprostowanych nogach. Turla kubeczek po 

nogach jak najdalej w kierunku stóp z powrotem, mając nogi proste w kolanach. 

 Zabawa na czworakach „W prawo i w lewo”. 

Kubeczki stoją na podłodze, dziecko maszeruje na czworakach dookoła kubeczków w jedną stronę, a 

następnie, po usłyszeniu uderzenia w bębenek, w drugą stronę. 

 Ćwiczenie oddechowe „Do góry i na dół”. 

Dziecko w leżeniu tyłem, kubeczek ma położony na brzuchu. Przy wdechu – uwypuklenie brzucha – 

dziecko obserwuje wznoszenie się kubeczka do góry; przy wydechu – obserwuje jego spadanie. 

 Ćwiczenie równowagi „Jesteśmy uważni”. 

Dziecko w pozycji stojącej; kubeczek ma umieszczony otworem na głowie. Trzy kroki marszu, potem 

powolny przysiad i powrót do pozycji wyjściowej tak, aby kubeczek nie spadł. 

III. Część końcowa 

 Ćwiczenie wyprostne „Jak najwyżej”. 

Dziecko maszeruje na palcach po obwodzie koła, trzymając kubeczek jak najwyżej nad głową, 

następnie maszeruje na całych stopach. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z rytmicznym powtarzaniem rymowanki: „Gimnastyka, fajna 

sprawa, dla nas dzieci to zabawa”. Odkłada kubeczek. 

 

 

 



07.05.2020r. Czwartek 

1. „Symbolowe rytmy"-  układanie rytmów z symboli narodowych (zestaw kartoników z symbolami – 

załącznik nr 2). 

Prezentujemy np. na dywanie daną sekwencję z wykorzystaniem symboli narodowych: godło, flaga. 

Zadaniem dziecka jest powtórzyć daną sekwencję. W zadaniu występuje stopniowanie trudności. (np. 

1 sekwencja: godło- flaga; 2 sekwencja: godło- flaga-godło; 3. sekwencja: godło- godło –flaga -flaga, 

itp. warianty wg pomysłu i adekwatne do umiejętności dziecka). 

(podgląd: zdjęcie poniżej) 

o  

Zestaw kartoników z symbolami – załącznik nr 2. 

 

2.Zabawa logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

(potrzebne będzie: lusterko dla dziecka) – powtarzamy kilkakrotnie.  

• Kolory flagi – Rodzic podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do góry, w stronę 

nosa, gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę.  



• Chorągiewki – tak, jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza językiem po górnej 

wardze, od jednego kącika ust do drugiego.  

• Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dziecko naśladuje osobno stukot kopyt koni każdego z 

bohaterów legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbija go, jednocześnie 

ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko.  

• Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i porusza nim na boki, tak 

jak orzeł swymi skrzydłami.  

• Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język do przodu i 

porusza nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę.  

 

08.05.2020r. Piątek  

1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Krakowiaczek” - https://www.youtube.com/watch?v=foAas0ZCkJI 

W takt muzyki poruszasz się cwałem bocznym, trzymając prawą rękę wyprostowaną w kierunku 

tańca, a lewą pod bokiem. Na sygnał np. klaśnięcie zmieniasz rękę i kierunek tańca. 

2. „Godło Polski” – ułóż obrazek z puzzli przedstawiający Godło Polski (prosimy Rodziców o pomoc w 

wycięciu elementów wzdłuż czarnych linii) . 

„Godło Polski” – załącznik nr 3. 

 

Życzymy dobrej zabawy!! Czekamy na zdjęcia! 

 

 



Język angielski: I LOVE MY TOWN! Dziecko poznaje nazwy miejsc i budynków w mieście w 

języku angielskim – a town hall, a market, a church, a house, a park, a shop  

 

 

 


