
27.04.2020r. Poniedziałek 

1. Oglądanie zdjęć, pocztówek, map i folderów z najbliższej okolicy. 
(potrzebne będą: materiały promocyjne z najbliższego regionu)  
Dziecko ogląda materiały promocyjne z najbliższej okolicy. Wymienia nazwę miejscowości, 

w  której mieszka (mogą podać także swój adres zamieszkania). Tłumaczymy, dlaczego warto 

znać swój adres zamieszkania i kiedy takich informacji nie należy podawać 

(np.   nieznajomemu). Nazywa znajdujące się ważne obiekty w Gostyniu.  

2.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Moja miejscowość”. Dziecko porusza się swobodnie po 

pomieszczaniu. Kiedy dorosły klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszka, 

przedszkolak podskakuje, a kiedy wypowie inną nazwę – kuca. 

28.04.2020r. Wtorek 

1. „Symbole mojej miejscowości (lub gminy)” – zabawa językowa.  
(potrzebne będą: obrazek z herbem Gostynia) 
Prezentujemy obrazek z herbem i pytamy dziecko, czy wie, co on przedstawia. Następnie 
prosimy, aby dziecko opisało i powiedziało, dlaczego to znajduje się w herbie. Jest to dobry 
czas, aby przedstawić miejscowe legendy, przekazy ludowe itp. 
 
2. „Moja miejscowość ” – twórcza praca plastyczna. Techniki łączone wg pomysłowości dzieci 

i dostępnych materiałów.  

29.04.2020r. Środa 

1. „Ile okien ma budowla” – przed dzieckiem kładziemy kartki z narysowanymi kamienicami, 

dziecko ma za zadnie przeliczyć kreski pod każdą kamienicą, narysować taka samą liczbę 

okien.  
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2. Zabawa konstrukcyjna „Budowle mojego miasta” - klocki różnego rodzaju i różnej 

wielkości. Dziecko buduje z klocków (różnego rodzaju i różnej wielkości) budowle 

przypominające te, które znajdują się w ich najbliższej okolicy. 



30.04.2020r. Czwartek 

1. Zabawy przy piosence „Jestem Polką i Polakiem” - próba śpiewu i poruszania się w rytm 

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

2. „Polskie symbole narodowe” - oglądanie filmu edukacyjnego „Polak mały” (ze strony 

Instytutu Pamięci Narodowej). https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Na podstawie filmu wyjaśniamy dziecku, że każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn 
czyli symbole narodowe. Prezentujemy nasze symbole narodowe:   
 
Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to nasze godło.  

Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały symbolizuje czystość i orła 

białego, kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i waleczność. Flagę możemy 

zobaczyć podczas uroczystości państwowych i sportowych oraz na budynkach państwowych. 

Możemy również wywiesić ją przed swoim domem podczas świąt narodowych np. 3 maja 

w  Święto Konstytucji 3 maja. Całkiem niedawno, bo w 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi. 

Obchodzimy go 2 maja. W tym dniu okazując szacunek naszej fladze wywieszamy ją 

w  widocznym miejscu. 

Nasz trzeci symbol narodowy to hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, który został napisany 

przez Józefa Wybickiego. Hymn można usłyszeć podczas uroczystości państwowych i 

sportowych. W  trakcie jego słuchania i śpiewania należy zachować powagę i stać prosto. 

Teraz potrafisz rozpoznać i nazwać Polskie symbole narodowe.  

 

Życzymy dobrej zabawy!! Czekamy na zdjęcia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


Język angielski: I LOVE MY COUNTRY! poznanie nazw polskich symboli narodowych w języku 

angielskim – a flag, a coat of arms, an anthem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


