
12.05.2020r. Wtorek 

Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

Temat dnia: Godło Polski 

 

1. Układanie wzorów z biało-czerwonych prostokątów. 

(Dla dziecka i rodzica: niebieska lub zielona kartka oraz kilka białych i czerwonych 

prostokątów) Dziecko dostaje swoją kartkę i zestaw białych i czerwonych prostokątów. 

Rodzic układa na swojej kartce dowolny wzór z białych i z czerwonych prostokątów. Dziecko 

go ogląda i układa taki sam wzór na swoich kartkach. Następnie dziecko układa prostokąty,  

a rodzic odwzorowuje ten układ. 

2. Jestem dobrym Polakiem – nauka na pamięć wiersza Iwony Fabiszewskiej Moja 

Ojczyzna. 

Kocham moją ojczyznę, 

bo jestem Polakiem. 

Kocham Orła Białego, 

bo jest Polski znakiem. 

Kocham barwy ojczyste: 

te biało-czerwone. 

Kocham góry i niziny, każdą Polski stronę. 

 



Rodzic czyta wiersz dziecku, a następnie wspólnie z dzieckiem rozmawia na tego temat. 

− Jak nazywa się nasza ojczyzna?   

− Co to znaczy być Polakiem? 

− Dlaczego kochamy orła białego? 

− Jak wygląda nasze godło? 

Nauka wiersza na pamięć. 

3. Zabawa ruchowa Jedziemy na wycieczkę. 

Potrzebny będzie pomarańczowy kartonik i  

zielony kartonik) Rodzic wyklaskuje lub wystukuje 

rytm - na przerwę w grze dzieci zatrzymują się. 

Rodzic pokazuje pomarańczowy kartonik – dzieci wspinają się po górach (wysoko unoszą 

kolana, maszerując w miejscu) – lub zielony kartonik – schylają się i naśladują wąchanie 

kwiatków. 

4. Zabawa ruchowa Wysoko – nisko. (Maskotka dla każdego dziecka, nagranie wesołej 

melodii) 

Dzieci biorą do ręki jedną z pluszowych maskotek. Wykonują własne improwizacje taneczne 

z zabawką w roli partnera. Na przerwę w muzyce, zgodnie z poleceniem wydanym przez 

rodzica, pokazują swojemu partnerowi, co znajduje się wysoko (wspinają się na palce, 

wyciągając rękę z maskotką w górę) lub nisko (wykonują przysiad i pokazują np. wzory na 

dywanie). 

5. Zabawa Mój kraj – rozwijająca zdolność logicznego myślenia. 

Dzieci maszerują w rytmie piosenki, w określonym kierunku. Na przerwę w muzyce rodzic 

mówi zdanie, a dzieci określają, które z nich jest prawdziwe, podnosząc ręce w górę. 

Przykładowe wypowiedzenia: 

- Stolicą Polski jest Warszawa. 

- Polska flaga ma barwy biało-czerwone. 

- Polskie morze to Bałtyk. 

- Najwyższe góry w Polsce to Tatry. 

- Największe miasto w Polsce to Londyn. 

- W Polsce językiem ojczystym jest język angielski. 

- W naszym kraju rosną palmy. 

6. Zapoznanie z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

 

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

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


7. Praca plastyczna „Godło” z wykorzystaniem farb i patyczków higienicznych (w 

załączniku)  

Dziecko zanurza jedną stronę patyczka w czerwonej farbie i stemplując (nie maluje jak 

pędzlem tylko odbija patyczek) wypełnia całe tło na czerwono. Koronę koloruje na złoty/ 

ewentualnie żółty kolor. Dobrze, by podczas wykonywania pracy plastycznej dziecko 

spoglądało na wzór godła. 

 


