
Grupa „Sówki” 

 

Temat tygodnia:  
Polska to mój dom 

Poniedziałek – 27.04.2020 r. 

Dlaczego trzeba szanować flagę? 

1. Nauka wiersza W. Bełzy - Katechizm polskiego dziecka 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między 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 Boga wierzę. 

Filmiki z postępów  mile widziane! 

2. Polskie symbole narodowe- flaga i herb z wyprawki dzieci samodzielnie wycinają 

flagę i mocują z pomocą rodzica na plastikową rurkę lup patyk. Wycinają godło i 

ustawiają lub przyczepiają do bluzki ewentualnie ustawiają na honorowym miejscu w 

swoim pokoju.  

3. Filmik Polskie symbole narodowe; proszę rodziców o odtworzenie dzieciom filmiku 

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

5 latki – KP.4.10a i b oraz wyprawka nr. 56 monety (oglądanie monet, 

przeliczanie, porównywanie zbiorów, zabawy w sklep) 

 

 

 

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


Wtorek – 28.04.2020 r. 

Jak powstała Warszawa? 

1. Jak powstała Warszawa?- dzieci po wysłuchaniu legendy Wars i Sawa czytanej 
przez nauczyciela (prześlę nagranie na Messenger) odpowiadają rodzicom na 
pytania; 

-Co zobaczył rybak gdy wypłynął na połów? 

- Jak wygląda syrena? 

- Jak miała na imię? 

- Co się stało, gdy rybak i syrena zakochali się w sobie? 

- Gdzie zamieszkała szczęśliwa para? 

- Kto pewnego dnia zapukał do ich chaty? 

- Wars i Sawa nie wiedzieli że to książę. Jak go przyjęli? 

- Jak odwdzięczył się książę gospodarzom? 

- Od czego Warszawa uzyskała swą nazwę? 

Praca z książką  KP. 2.33 

2. Warszawska syrenka- wykonanie z plasteliny lub z innego materiału 
plastycznego pomnika syrenki. Prosimy o zdjęcia �  

5 latki KP 4.11a, wyprawka 48,  

 

Środa – 29.04.2020 r. 

Wyruszamy na wycieczkę po Polsce! 

1. Jazda samochodem- zabawa orientacyjno- porządkowa. Dzieci trzymają w ręku 
rzecz, podobną do kierownicy. Rodzic wydaje polecenia samochód skręca w 
prawo- dziecko skręca lekko w prawo. Samochód jedzie w lewo, dziecko 
wykonuje tę czynność. Dodatkowo mówimy kolory lub pokazujemy czerwony- 
stop, zielony- jedź. Miłej zabawy!  

2. Poznajemy bliżej mapę Polski- rodzic z dzieckiem z własnych zasobów lub 
korzystając z zdjęć poniżej rozmawiają o granicach Polski. Wyjaśniają gdzie jest 
Morza Bałtyckie, a gdzie góry. Omawiają kolory jakimi są zaznaczone rzeki 
jeziora(niebieski), oraz pasma górskie( brązowe), niziny oznaczamy kolorem 
zielonym.  

Praca z książką; 2.34  

3. Praca plastyczna flaga Polski – technika dowolna, kredki farby, papier 
kolorowy. Szablon w załączniku poniżej. Zdjęcia mile widziane �   

5 latki książka KP 4.11b 



Czwartek – 30.04.2020 r. 

Jestem patriotą! 

1. Ćwiczenia – Mali żołnierze- dziecko maszeruje po pokoju, naśladując żołnierza. 
Wysoko unosi kolana i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy; 
Padnij!(dziecko kładzie się na podłodze), Czołgaj się!( czołga się), Powstań! 
(wstaje) Kryć się!( chowają się za jakimś przedmiotem). Zabawę powtarzamy 

2. Rozmowa rodziców z dzieckiem- dziecko utrwala swoje imię i nazwisko, wiek, 
adres zamieszkania- miejscowość, ulicę nr domu, imiona rodziców. Kraj w jakim 
mieszka, stolicę, i symbole narodowe. Następnie z klocków buduje swój dom, 
przy okazji ćwiczymy przeliczanie, zbiory mniejszy większy. 

3. Utrwalamy wiersz ; Katechizm polskiego dziecka, oraz Hymn Mazurek 
Dąbrowskiego przypominając o postawie - na baczność. Rozmowa o tym jak 
można pokazać, że jest się patriotą. 

4. Poznajemy literę J, j. Dzieci wymieniają wyrazy zaczynające się na literę J. 
Wymieniają je wyklaskują sylaby podają ilość sylab w wyrazie, próbują dzielić na 
głoski np. wyraz; Jola, sylaby; Jo-la, głoski; J-o-l-a.  

5 latki praca z książką KP. 4.12, 4.13 a i b ozdabiamy szablon litery J z 
wyprawki 

 

Piątek – 01.05.2020 r. 

Święto Pracy!       Odpoczywamy  

 



 

 



 

 

 

 

 



 


