
 

Witamy wszystkich w nowym tygodniu.
 W tym tygodniu tematem głównym będzie  MOJA OJCZYZNA. Bardzo 
dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Cieszy nas to, że chętnie pracujecie w swoich 
domkach. Nadal prosimy o wasze piękne zdjęcia z pracy nad zadaniami czy z  
zabawy swobodnej. Zdjęcia można wysyłać na adres grupy 
pp4muchomorki@gmail.com      lub na adres przedszkola pp4ol@interka.pl.

Poniedziałek 11.05.2020r.

Ranek

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawa „Idziemy, stoimy”. Dziecko biega w różnych kierunkach. Na 
hasło Idziemy, zatrzymują się, a potem maszerują w różnych kierunkach. Na hasło Stoimy, 
zatrzymują się i stoją w bezruchu. Dziecko, które się poruszy kuca i pozostaje w takiej pozycji do 
podania przez rodzica kolejnego hasła. 

Zabawa orientacyjno- porządkowa Moje miejsce. Rodzic daje dziecku plastikowe butelki i prosi, 
aby je rozstawić po pokoju w różnych miejscach. Następnie dziecko siada przed wybraną butelką w
siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Rodzic gra na wymyślonym przez siebie 
instrumencie, a dziecko biega pomiędzy butelkami tak, żeby ich nie przewrócić. Na przerwę w grze 
siada przed butelką przez siebie wybraną ( za każdym razem inna butelka).

Zabawa Gimnastyka buzi i języka. Dziecko dzieli na sylaby wyrazy: Ojczyzna, Europa, Unia 
Europejska, Polska, Warszawa, Miasto, Wieś. Następnie podskakuje tyle razy ile jest sylab.

1 Zajęcie edukacyjne

Polska i jej symbole narodowe- słuchanie opowiadania „ Dzień Flagi”
Dzieci przyglądają się ilustracją w książce ( s. 72-73) lub ilustracji poniżej, a rodzic czyta 
opowiadanie.

Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki. „Kredki
w trzydziestu kolorach”- tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale wierzy babci. 
Ostrożnie dotyka paluszkiem kolejnych kredek. „ Prześliczne”- myśli. Wydaje się Adzie, że kredki 
uśmiechają się do niej i zachęcają , żeby coś narysowała. Na przykład różowego kota albo słonia w 
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czterech odcieniach  zieleni. A może żółtego królika? „ Trudny wybór”- myśli Ada i aż wzdycha. 
Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki. 
- Pożycz mi czerwoną kredkę – prosi siostrę. Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet 
na chwilę, a szczególnie z czerwoną, najpiękniejszą i najweselszą ze wszystkich kredek. - Dlaczego
chcesz czerwoną ? Buraczkowa też jest ładna. I pomarańczowa też- podsuwa bratu inne kredki.
- Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest nasza 
flaga?- pyta Olek.
Ada pośpiesznie daje Olkowi czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona nie wie takich rzeczy.
Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło. 
- Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa kolory. Gdyby była w 
trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza – mówi.
- Ja nie mogę- słyszysz tato?! - woła Olek.
Tata kiwa głową i zwraca się do Ady.- Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo,że na świecie 
jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to barwy polskiego herbu: białego orła na 
czerwonym tle. Biel oznacza czystość i uczciwość, czerwień odwagę i waleczność. 
- Aha – Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo,że wszystko rozumie.- Ja też chcę rysować 
odwagę i waleczność- mówi.
Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych flag. 
- Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi- mówi mama.
W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok podziwiać swoje dzieło.
Ich okna zdobią małe biało-czerwone flagi. 
- Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku- chwali sąsiadka z drugiego piętra.
- A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są najśliczniejsze- 
zapewnia ją Ada.



Pytania do opowiadania: Co oznaczają kolory naszej flagi? Dziecko wspólnie z rodzicem czyta 
tekst pod obrazkiem i kończy rozpoczęte zdanie. 

Dziecko rozpoznaje flagę Polski wśród flag innych narodów, opisuje godło Polski.

2 Zajęcie edukacyjne

Rodzic pyta dziecko: Co charakterystycznego oprócz flagi i godła ma każdy kraj? 
Zapoznanie z hymnem narodowym – Mazurek Dąbrowskiego
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

Rozmowa  z dzieckiem na temat hymnu Polski. Rodzic wyjaśnia,że podczas śpiewania hymnu 
obowiązuje odpowiednia postawa. Dziecko słuchając hymnu stoi na baczność. Rodzic pyta także 
gdzie można usłyszeć hymn Polski?, Gdzie można zauważyć flagę Polski?, Gdzie widziało dziecko 
godło Polski?

Zabawa ruchowa Podróże po Polsce. Do tej zabawy potrzebne będą karteczki w kolorze: zielonym, 
niebieskim, pomarańczowym. Rodzic proponuje dziecku podróż po Polsce. Podnosi do góry 
niebieską karteczkę oznaczającą wodę- dziecko przeskakuje morskie fale, następnie podnosi zieloną
karteczkę symbolizującą łąki i pola-dziecko chodzi po wysokiej trawie i wącha kwiaty. Na końcu 
podnosi pomarańczową karteczkę oznaczającą góry- dziecko naśladuje wspinanie się po górach. 

Zajęcie popołudniowe

Wykonanie puzzli Mapa Polski- Rodzic układa na stole wycięty z papieru kontur mapy Polski oraz 
napis mapa Polski, który dziecko odczytuje wspólnie z rodzicem. Następnie dziecko rysuje 
ołówkiem kilka prostych linii po drugiej stronie konturu. Przecina je wzdłuż linii, po czym próbuje 
złożyć w całość ponownie- układa poszczególne elementy na kolorowej kartce. 

Karty pracy dla dzieci,które mają książki: kp 5, nr 12,13, 14,15
Karty pracy dla dzieci,które nie posiadają książek poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ






Rozwiąż krzyżówkę wspólnie z rodzicem, a dowiesz się jakie jest hasło :)



Wtorek 12.05.2020r.

Ranek

Ćwiczenia gimnastyczne.  Ćwiczenie oddechowe Chorągiewki. Dziecko trzymając w dłoni cienki 
pasek bibuły dmucha na nią. Nabiera powietrze nosem, następnie wypuszcza je ustami, wprawiając 
chorągiewki w ruch. 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Metro. Rodzic tworzy tunel zrobiony z elementów 
dostępnych w domu. Dziecko pokonuje tunel na czworakach. 

1 Zajęcie edukacyjne

Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie słowa stolica oraz zapoznaje z herbem Warszawy, opowiada o 
ważnych i charakterystycznych miejscach znajdujących się w Warszawie. (Obrazki poniżej)

HERB WARSZAWY



STARÓWKA

PAŁAC PREZYDENCKI



PAŁAC KULTURY

ŁAZIENKI WARSZAWSKIE, PAŁAC NA WODZIE



2 Zajęcie edukacyjne

Rodzic czyta dziecku ciekawostki na temat Warszawy. 

Stare miasto to najstarsza część Warszawy. Znajdują się tu piękne, stare kamienice. W czasie II 
wojny światowej Stare Miasto było całkowicie zburzone. Zostało jednak odbudowane. Na starym 
Mieście przy placu Zamkowym znajduje się Zamek Królewski. Był siedzibą królów. Podczas wojny 
został również zupełnie zniszczony. Polacy odbudowali zamek. Dzisiaj można zwiedzać jego piękne 
wnętrza. Tuż obok zamku stoi kolumna Zygmunta III Wazy. To bardzo wysoki pomnik, 
przedstawiający polskiego króla- Zygmunta III Wazę. Spogląda on z góry na swoje miasto. W ręce 
trzyma miecz. Jest gotowy w każdej chwili ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem i razem 
z nimi bronić miasta. Łazienki Królewskie to ogromny park. Było to ulubione miejsce jednego z 
królów polskich- Stanisława Augusta Poniatowskiego. Spotykał się on tutaj z bardzo ważnymi 
ludźmi. W Łazienkach można zobaczyć piękne budowle, np. : Pałac na Wyspie, Amfiteatr. Są one 
otoczone bardzo bogatą roślinnością. W Łazienkach znajduje się również pomnik bardzo znanego 
polskiego kompozytora- Fryderyka Chopina. W Pałacu Kultury i Nauki znajdują się m.in. teatry, 
kina, muzea, księgarnia, sale koncertowe. Organizowane są wystawy, kiermasze, targi. W Pałacu 
Kultury i Nauki odbywa się również wiele ciekawych zajęć dla dzieci. W budynku Sejmu znajduje 
się siedziba  najwyższych władz państwa. To tutaj zapadają bardzo ważne decyzje dla wszystkich 
Polaków. Sejm obraduje systematycznie, pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady są jawne. 
Można je obejrzeć np. w telewizji lub usłyszeć w radiu. 
 
Poniżej zapraszamy do linku o legendzie warszawskiej „Wars i Sawa”.

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc 

Zajęcie  popołudniowe

Zabawa na świeżym powietrzu. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skoki w workach

Rodzic wyznacza linię startu i mety. Dziecko wchodzi do worka i skacze obunóż do wyznaczonego 
miejsca mety. 

Karty pracy dla dzieci, które mają książki; kp, cz 5, nr  16, 17,18,19
Karty pracy dla dzieci,które nie mają książek poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc






Środa 13.05.2020r

Ranek

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawa ruchowa z piłką- Zielony parzy.
Rodzic rzuca do dziecka piłkę, wymieniając różne kolory. Zadaniem dziecka jest złapanie piłki. 
Gdy rodzic wymieni kolor zielony dziecko nie może złapać piłki. Kiedy dziecko  się pomyli, 
wykonuje ćwiczenie wymyślone przez rodzica. 

1 Zajęcie edukacyjne

Budujemy miasto- zajęcia matematyczne inspirowane wierszem pt. „ Kim jesteś?”

Czy wiesz, kim jesteś?
- To oczywiste!
Co ci bliskie?
-Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
- biało-czerwone.
Ojczyste godło
- orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
mazurka dźwięki,
no i stolica
- miasto syrenki.
I jeszcze Wisła,
co sobie płynie:
raz po wyżynie,
raz po równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
- Już wiesz, kim jesteś ?
- Jestem Polakiem.

Pytania do wiersza: O czym był ten wiersz?, Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka?, Jak 
mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska?

Budowanie osiedla mieszkaniowego. Potrzebne będą klocki, kolorowe kartki A3 np. żółta 
i niebieska, figury geometryczne różnej wielkości i kształtu wycięte z papieru, do zrobienia 
kwiatów wokół budynków na zakończenie budowania osiedla. 
Zadanie 1- Na osiedlu w miejscu oznaczonym kolorem żółtym mają  stanąć  tylko budynki 
sześciopiętrowe.
Na miejscu oznaczonym kolorem niebieskim mają stanąć tylko budynki dziesięciopiętrowe.  
Dziecko buduje takie budynki z klocków. 
Zadanie 2 – Architekt zmienia zdanie. W wysokich budynkach często psują się windy, budynki 
stojące na placu w kolorze żółtym mają mieć cztery piętra, a te stojące na placu w kolorze 
niebieskim – osiem pięter. Rodzic pyta: Co trzeba zrobić?. Dziecko odejmuje po dwa klocki, liczy 
po ile pięter mają teraz domy. Po prawej stronie budynku ma stanąć niższy budynek. Dziecko samo 
decyduje, ile pięter ma mieć dom. Rodzic pyta: Ile pięter ma twój dom?, Który z budynków jest 
wyższy? Który jest niższy? 



Zadanie 3 - Architekt przygląda się domom i stwierdza, że chciałby wprowadzić zmiany. Oba 
budynki mają być takiej samej wysokości. Dziecko wykonuje polecenie. Rodzic pyta: Ile pięter 
trzeba było dobudować?. 
Zadanie 4 – Architekt wyraża zadowolenie z postępu prac. Informuje, że budowa domów została 
zakończona. Teraz trzeba zadbać o zieleń. Rodzic daje dziecku figury geometryczne  różnych 
rozmiarów wycięte wcześniej z papieru i prosi, aby ułożyło z nich kwiaty wokół budynków. Po 
zakończeniu zadania dziecko mówi jakie figury były mu potrzebne. 
 
2 Zajęcie edukacyjne

Zabawa z piosenką pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=16s 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=16s


Zajęcie popołudniowe

Zabawa orientacyjno-porządkowa – W parku na ławce
Potrzebne atrybuty: szarfy lub sznurek. Rodzic układa szarfy lub sznurek ( dwie obok siebie) – to 
ławki w parku. Dziecko porusza się między ławkami w rytm wystukiwany przez rodzica. Na 
przerwę siada na ławkę w siadzie skrzyżnym. Za każdym razem siada na innej ławce.

Karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp cz 5, nr 20, 21, 22, 23
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej;











Czwartek 14.05.2020r 

Ranek

Ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenie z elementem równowagi- Przełóż butelkę.
Dziecko podnosi przed sobą do góry jedną nogę, ugiętą w kolanie i przekładają pod nią butelkę. 
Ćwiczenie wykonuje kilkakrotnie, raz podnosząc do góry prawą nogę a raz lewą. 

Zabawa słuchowo-ruchowa-  Gwizdek. Dziecko ustawia się w wyznaczonym przez rodzica miejscu 
i rusza na wycieczkę pociągiem. Na sygnał gwizdka lub innego umownego sygnału zatrzymuje się 
pociąg na stacji. Rodzic wymienia nazwę dowolnej miejscowości. Na stacjach do pociągu ładowane
są skrzynie z towarami, których nazwy zaczynają się na wskazaną przez rodzica głoskę, np. K. 
Dziecko wymienia nazwę towaru rozpoczynającą się tą głoską, np. kapusta, kalafiory, kapelusze, 
kalosze. Po załadowaniu towaru pociąg rusza w dalszą drogę.

1 Zajęcie edukacyjne

Z wizytą u naszych sąsiadów- Rodzic wyjaśnia znaczenie słowa Sąsiad, następnie mówi zagadkę:
Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie.
Czasem też się w domach swoich odwiedzacie.

Rodzic pyta: kogo nazywamy sąsiadem?, Kto z was zna swoich sąsiadów? Następnie pokazuje 
dziecku kontur mapy Polski. Pyta co to jest?, Czy Polska ma sąsiadów? Gdzie mieszkają sąsiedzi ?
Polski? ( Poza granicami naszego kraju). Rodzic proponuje poznanie sąsiadów Polski ( Niemcy, 
Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina)poprzez wybranie się w podróż do wybranych. 

Zaproszenie w podróż do Czech.  Dziecko podróżuje samolotem ( rozkłada ręce na boki i leci, 
poruszając się po całym pomieszczeniu). Na przerwę w muzyce, rodzic podnosi do góry flagę 
Czech i informuje dziecko,że jest już na miejscu. Rodzic wita się z dzieckiem mówiąc Ahoj. 
Dziecko odpowiada tak samo. Następnie udaje się w miejsce, oznaczone flagą Czech. Dziecko 
opisuje wygląd flagi. Poszukuje podobieństwa do flagi Polski ( np. czy jest na niej kolor czerwony 
lub biały). Rodzic daje dziecku flagę Czech pociętą na części. Dziecko układa flagę. Rodzic 
opowiada o czeskich knedliczkach. Rodzic pokazuje na mapie stolicę Czech- Pragę.



Podróż do Niemiec. Tak jak po przednio dziecko podróżuje samolotem. Po przybyciu na miejsce 
rodzic wita się po niemiecku Guten Morgen. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu dziecko udaje 
się w wyznaczone miejsce gdzie znajduje się flaga Niemiec. Dziecko opisuje flagę i porównuje ją z 
flagą Polski, układa flagę Niemiec z części. Następnie rodzic pokazuje na obrazkach samochody 
różnych marek ( Opel, Mercedes, Audi, Volkswagen) dziecko odgaduje marki samochodów.  
Rodzic pokazuje na mapie stolicę Niemiec- Berlin.

Podróż do Słowacji. Dziecko przemieszcza się samolotem do kolejnego sąsiada Polski. Rodzic wita
dziecko słowami Dobre rano. Dziecko idzie w wyznaczone miejsce, opisuje flagę Słowacji, 
porównuje z flagą Polski i układa flagę Słowacji z części. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcie 
słowackich Tatr- wyjaśnia, że część tych gór leży po polskiej stronie, a część – po słowackiej. 
Rodzic zapoznaje dziecko z legendą o Janosiku.
https://www.youtube.com/watch?v=YXLWXFhRzDc 

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


Flagi państw do pocięcia puzzli





2 Zajęcie edukacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu. Konkurs skoków na skakance. Dziecko skacze 
obunóż na skakance, liczy ile razy mu się udało.

Gra w Kręgle ( można wykorzystać plastikowe butelki). Rodzic wyjaśnia dziecku zasady gry. 
Ustawia kręgle w czterech rzędach, jeden przed drugim ( w pierwszym rzędzie- 1 kręgiel, w 
drugim- 2, trzecim- 3, czwarty -4) wyznacza limit rzutu np. 3 rzuty. Dziecko stara się w tych 
rzutach przewrócić jak najwięcej kręgli. 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Motyle w parku
Rodzic rozkłada w pomieszczeniu krążki( lub poduszki, obręcze)- kwiaty w niewielkiej odległości. 
Dziecko jest motylem,które fruwa z kwiatka na kwiatek przy nagraniu spokojnej muzyki nie mogąc
dotknąć podłogi.

Zajecie popołudniowe

Zabawy konstrukcyjne ulubionymi klockami lub kolorowanie obrazka.



Karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp cz5, nr 24, 25
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek:





Piątek 15.05.2020

Państwa, które odwiedziłyście w tym tygodniu w czasie zajęć, mają swój język,
swoje tradycje i swoją kulturę. Wszystkie mają jednak coś wspólnego.
 Leżą w Europie i są członkami jednej wielkiej rodziny, którą jest Unia

Europejska. Polska również jest jej członkiem.

Symbole Unii Europejskiej

Posłuchajcie – Hymn Unii Europejskiej „Oda do Radości”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ

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


Flaga Unii Europejskiej:

Na fladze znajduje się 12 gwiazd (12 państw), gdyż na początku tyle państw do
niej należało. Pomimo, iż tych państw jest dzisiaj dużo więcej, to flaga

pozostała taka sama.



Flagi członków Unii Europejskiej:

Do Unii Europejskiej należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,

Malta, Niemcy, Polska Portigalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Chorwacja,
Czechy, Hiszpania, Szwecja, Węgryi Włochy.

Które flagi znasz?

Nauczmy się rymowanki:
Ojczyzna to miejsce, które bardzo kochamy.
Nazwę naszej ojczyzny głośno wymawiamy.  Polska!

Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje o Polsce:
Jakie znacie polskie symbole?
Jak wygląda godło Polski?
Jak wygląda flaga Polski?
Jakie kolory występują na fladze i na godle Polski?

A teraz zadanie dla wszystkich.
 Poproś rodziców, aby wydrukowali Ci kolorowankę Małego Misia z mapą

polski. Weź mocny klej i posmaruj nim cały kontur mapy. Weź ryż lub kaszę i
posyp mocno na klej. Kiedy wszystko wyschnie, weż białą i czerwoną farbę i
pomaluj ostrożnie obrazek. Małego Misia pokoloruj kredkami. Powodzenia!





Mój wyszedł tak, ale Wasze będą o wiele piękniejsze!

Zajęcia popołudniowe: bezpieczne zabawy na podwórku – zabawa z piłką.

Karty pracy dla dzieci mających książki: Kp cz.5, nr 26 i 27

Karta pracy dla dzieci nie mających książek:

Starannie pomaluj farbami flagę Unii Europejskiej




