
Piątek   09.04.2021r. ( 3, 4 letnie) 

Temat wiodący : Jestem Polakiem i Europejczykiem.   

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! Zapraszam Was do wspólnych zajęć.   ☺ 

 

1. Opowieść  ruchowa „Kask „ (według  wiersza Marty Bogdanowicz). 

Ilustrowanie poszczególnych słów gestami. 

                                                                             Dzieci: 

Mój kask                                                                   wskazuje palcem na siebie, kładzie jedną dłoń 

ma cztery rogi.                                                             płasko  na czubku głowy, 

                                                                                       przykłada do głowy powyżej uszu, 

                                                                                       ręce z   wystawionymi   palcami 

                                                                                      ( po dwa z każdej strony), 

 

Cztery rogi ma mój kask.                                        (pozostałe słowa: mój kask i rogi dzieci ilustrują  

Bo gdyby nie te rogi,                                                         jak wyżej.) 

to nie byłby mój kask. 

2.Oglądanie mapy  Polski. 

Drogie dzieci, zobaczcie jaka nasza Polska jest piękna. Mamy góry , morze, piękne krajobrazy, zabytki.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Barbary Szelągowskiej „Moja ojczyzna”.  Po 

wysłuchaniu wiersza. Dziecko wysłuchuje go jeszcze raz, a dziecko powtarza – fragmentami:  

Ho, ho. Ho, he, he, he!  Dla  ojczyzny  śpiewać  chcę ! 

 

Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

„Kocham cię, ojczyzno” 

Serce moje śpiewa. 

 

 



Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla ojczyzny śpiewać chcę. 

 

Kocham wioski, miasta, 

kocham lasy, góry! 

I Morze Bałtyckie. 

I jeszcze Mazury… 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla ojczyzny śpiewać chcę. 

 

 

Kocham hymn, nasz język 

i Orła Białego. 

„ Kocham cię, ojczyzno!” 

- płynie z serca mego.  

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla ojczyzny śpiewać chcę. 

 

A za kilka lat, 

Kiedy będę duży, 

Chciałbym całym sercem, 

Tobie, Polsko służyć! 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla ojczyzny śpiewać chcę. 



4. Zabawa ruchowa „Płyniemy statkiem po morzu”. 

Dywan, koc lub ręcznik  imituje statek. Dziecko ustawia się na dywanie, kocu lub ręczniku, przygląda 

się falom, obserwuje mewy krążące wokół niego ….. Na hasło: wysoka fala z lewej strony ( rodzic 

pokazuje), dziecko biegnie na prawy brzeg dywanu, koca lub ręcznika. Gdy usłyszy : Wysoka fala z 

prawej strony ( rodzic pokazuje), biegnie na lewy brzeg dywanu, koca lub ręcznika. Na hasło: Sztorm, 

staje na środku dywanu, koca lub ręcznika.  

 

5. „Odkrywam siebie A+ „ Karta pracy strona 30. ( Karta pracy dostępna również  pod adresem) : 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=32 

Przeczytaj wraz z rodzicem wyraz flaga. Pokoloruj flagę Polski: u góry ma być biała, a na dole 

czerwona. 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=32


 

 

 

 

 


