
                                         

 

           Propozycje zajęć dla grup pięciolatków 

Polska mój dom 

27 – 30.04.2020r. 

 

1.Mój dom 
(poniedziałek)  
27.04.2020 

Słuchanie wiersza  K.Datkun-Czerniak „Dom”. 
(Załącznik nr 1) 
Malowanie farbami na temat „Mój dom”. 

2. Jesteśmy Polakami 
(wtorek)  
28.04.2020 
 

Rozmowa kierowana – Poznajemy symbole narodowe. 
(Załącznik nr 2) 
Nauka piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 
(Załącznik nr 3) 

3. Góry, nasze góry 
(środa) 
29.04.2020 

Zabawa matematyczna – „Pogubione owieczki”. 
(Załącznik nr 4) 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metodą W. Sherborne). 
(Załącznik nr 5) 

4. Poznajemy Warszawę   
(czwartek) 
30.04.2020 

Zapoznanie z historią powstania Warszawy na podstawie 
historyjki obrazkowej. Książka s.80,81. 
Rozmowa na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej. 
(Załącznik nr 6) 

 

27.04.2020r.: 

Karty pracy cz.4 s. 28, 29, 30, 31 

28.04.2020r.: 

Karty pracy cz. 4 s. 32 

Książka s. 78, 79 

30.04.2020r.: 

Karty pracy cz. 4 s. 33, 34, 35, 36, 37, 38 

Książka s. 80, 81 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 Słuchanie wiersza.  

Dom to rodzina. 

Dobre mamy ręce, 

o przytulą, pomogą się ubrać szybko. 

To tato, który poczyta bajkę na dobranoc, 

i nazwie mnie złotą rybką. 

Babcia i jej słodkości, 

serniki, makowce – pyszności! 

Dziadek, który ma dla mnie czas, 

i mocno kocha wszystkich nas. 

I moje rodzeństwo kochane. 

Nigdzie stąd nie wyjadę. 

Na zawsze w domu zostanę. 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

– Czym jest dom dla autorki wiersza? 

 

 Określanie przez dzieci, co dla nich oznacza słowo dom. Zapisywanie propozycji dzieci 

dookoła hasła „Dom to...” Zwrócenie uwagi, że dom oznacza nie tylko budynek, w którym 

się mieszka, ale również – i przede wszystkim – rodzinę i więzi, które ją łączą. 

 

 Zapoznanie z przysłowiami dotyczącymi domu. Wyjaśnianie przez dzieci, co one 

oznaczają:  

- „Wolnoć Tomku w swoim domku”;  

- „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”;  

- „Gdy jesteś w cudzym domu, nie zawadzajże nikomu”; 

- „Gość w dom, Bóg w dom”. 

 

 Wypowiedzi dzieci o tym, jak wyglądają ich domy i kto w nich mieszka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 Ćwiczenia w książce str. 78,79. 

 

 Oglądanie godła Polski. 

Opisywanie jego wyglądu; wyjaśnienie, dlaczego właśnie orzeł znalazł się w godle. Zwrócenie 

uwagi na kolorystykę (odniesienie jej do barw narodowych). Wyjaśnienie, w jakich miejscach 

można zobaczyć godło państwowe.  

 

 Oglądanie flagi Polski. Słuchanie, jak dziecko opowiada o miastach przedstawionych na 

zdjęciach. 

 

 Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

 

Wyjaśnienie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć. Omówienie zasad zachowania się 

podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w 

ciszy. W każdy czwartek nasze dzieci rozpoczynały rytmikę śpiewaniem hymnu. Staraliśmy się 

osłuchać ich z czterema zwrotkami. 

Władysław Bełza 

„Katechizm polskiego dziecka” 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


- Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

 

 

Podsumowanie: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Załącznik nr 3 

 

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

 

Pod tymi linkami znajdują się propozycje również do nauki: 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY 

https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo 

https://www.youtube.com/watch?v=FORY9j2_Fkg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY
https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo
https://www.youtube.com/watch?v=FORY9j2_Fkg


Załącznik nr 4 

 Zabawa matematyczna – Pogubione owieczki. 

Oglądanie albumów, zdjęć, widokówek, ilustracji przedstawiających góry.  

 

 Pokazywanie gór na mapie Polski; zwrócenie uwagi, jakim kolorem są oznaczone. 

   

 Zapoznanie z nazwą najwyższych gór w Polsce.  

 

 Podział słowa Tatry na sylaby; różnicowanie poszczególnych głosek. 

 

 Rebus fonetyczny – Kto opiekuje się owieczkami na hali? Rodzic pokazuje obrazek hali z 

pasącymi się na niej owcami; prosi dziecko, aby powiedziało (po rozwiązaniu rebusu), kto 

opiekuje się owcami. Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach przedmiotów 

przedstawionych na obrazkach; dokonuje ich syntezy (po przypomnieniu tych głosek przez 

Rodzica) i udziela odpowiedzi. Np. buda, arbuz, cukierek, antena – baca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oglądanie obrazków przedstawiających stroje góralskie.  

 

 

 



 

 

 



 Zabawy matematyczne. 

- Owieczki na hali – dziecko układa przed sobą tyle liczmanów, ile owieczek na rysunku 

pokazuje Rodzic. Po wykonaniu zadania jedno dziecko głośno liczy owce na rysunku, 

Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.  

- Zgodnie z rytmem – Rodzic układa przed dzieckiem sylwety owiec – w kolorach czarnym i 

białym, małe i duże. Zadaniem dziecka jest dołożyć owce tak, aby zachować ułożenie 

Rodzica. Np. dwie owce białe, jedna owca czarna, dwie owce białe, jedna owca czarna; 

trzy owce duże, jedna owca mała, trzy owce duże, jedna owca mała. 

- Pomagamy bacy – rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie i dodawanie. 

Rodzic mówi rymowanki, a dziecko oblicza, ile owiec ma baca. Np.:  

 

Osiem owiec baca pasie, 

lecz dwie wilki mu porwały. 

Ile owiec teraz pasie 

baca na swej hali? 

 

Dzieci najpierw przedstawiają sytuację na liczmanach – układają przed sobą osiem liczmanów, 

zabierają dwa; sprawdzają, czy podały prawidłową odpowiedź. 

 

Na zielonej hali  

raz się tak zdarzyło,  

że dwóm starym owcom  

po trzy się urodziło. 

Ile wszystkich owiec  

jest teraz w zagrodzie? 

 

Do zagrody  

wpędził dziewięć owieczek  

dzielny baca młody. 

Ale trzy owieczki  

uciekły z zagrody. 

Ile ich ma teraz 

dzielny baca młody?  

 

 



 

Na łące pod szczytem,  

tam gdzie siana kopce 

 pasie młody baca  

cztery białe owce.  

Cztery czarne też pasie.  

Ile wszystkich owiec  

baca ma w swym stadzie?  

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XXIV (metodą W. Sherborne). 

Wyczucie własnego ciała 

 Dziecko porusza rękami, nogami, palcami, wykonując – na przemian – ruchy 

dynamiczne i powolne. 

 Sprawdza, do jakich okolic ciała może dostać piętą, łokciem, palcami nóg, kolanem, 

głową. 

 Dotyka jedną częścią ciała do drugiej, np. łokieć wita się z piętą, czoło wita się z 

kolanem, duży palec u nogi wita się z nosem, pięta wita się z kolanem drugiej nogi... 

 Porusza się w różny sposób: chód energiczny, ciężki, lekki, koci, ruchy delikatne, 

dynamiczne... 

 Przy nagraniu tanecznej muzyki tańczą same ręce dziecka, same nogi, tańczy 

głowa, na koniec – całe ciało. 

 Przy nagraniu muzyki dziecko tańczą swobodnie, indywidualnie. Gdy muzyka cichnie 

– zatrzymuje się w bezruchu i jedna część ciała musi dotykać drugiej, np. łokieć 

dotyka uda, stopa kolana itd. 

Wyczucie ciężaru ciała 

 Dziecko naśladuje przenoszenie ciężkiego przedmiotu z miejsca na miejsce, w 

czasie krótkich przerw rozluźniają ciało. 

 Dziecko naśladuje podglądanie gniazda os. Najpierw podkrada się wolno i ostrożnie, 

a gdy osy je napadły, ucieka szybko, opędzając się od nich rękami, tarzając się po 

ziemi. 

Wyczucie przestrzeni 

 Dziecko w dowolnej pozycji sięga jak najdalej rękami, nogami, głową. 

 Dziecko podąża wzrokiem za ręką zwiniętą w pięść. Pięść jest ruchoma – jeżeli 

wskazuje w górę, dziecko podskakują, jeżeli w dół – wykonuje przysiad. 

Rozwijanie wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i w czasie 

 Dziecko naśladuje popisy łyżwiarzy lub baletnic, kończąc je ukłonem. 

 Dziecko swobodnie tańczą przy nagraniu tanecznej muzyki. Podczas przerwy w grze 

zatrzymuje się w bezruchu. 

Adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera 

 Dziecko tańczy w parze z Rodzicem lub rodzeństwem przy nagraniu tanecznej 

muzyki – jedna osoba tańczy nisko, w przysiadzie, a druga wysoko – na palcach. 



 Dziecko tańczy przy nagraniu muzyki tanecznej, a podczas przerwy w grze dotyka 

dowolnej części ciała swojego sąsiada i zostają w bezruchu, aż muzyka pobudzi je 

znów do tańca. 

Zapraszamy domowników do wspólnej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

 

Flaga Unii Europejskiej 

 

 

 

Maskotka Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


Ciekawostki dotyczące wybranych krajów:  

Dania – jest tam Legoland, przyciągający dzieci z całej Europy; w miejscowości Helsinger można 

zwiedzić słynny zamek Hamleta.  

Finlandia – mieszkający tam ludzie znani są ze swojej gościnności; lato trwa od czerwca do 

września, a w lipcu można podziwiać tzw. białe noce; jest tam bardzo dużo jezior (ok. 190 000). 

Norwegia – słynie z fiordów; całą północną część kraju porasta prawdziwa tundra, po której 

wędrują stada reniferów; latem także można podziwiać „białe noce”.  

Szwecja – ma ok. 90 000 naturalnych i sztucznych jezior; jest prawdziwym rajem dla wędkarzy; 

połowę powierzchni kraju pokrywają lasy, na dalekiej północy – tundra.  

Grecja – kraj bardzo słoneczny (aż 300 słonecznych dni w roku); słynne zabytki znajdują się w 

Atenach, Delfach, Olimpii oraz Knossos na Krecie.  

Włochy – państwo, do którego należy dużo wysp (np.: Sycylia, Sardynia, Korsyka); na Sycylii 

znajduje się wulkan Etna; słynne z produkcji makaronów, oliwy i win.  

 

Słuchanie ciekawostek na temat UE. 

 • W 1992 roku podpisano traktat o utworzeniu UE, który wszedł w życie rok później (1.11.1993 r.). 

• Obecnie do Unii Europejskiej należy 28 państw.  

• W UE rządzą: Rada Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 

Komisja Europejska.  

• Symbole Unii Europejskiej to: flaga Unii Europejskiej, hymn, patronowie UE to: św. Benedykt z 

Nursji, święci Cyryl i Metody, św. Brygida, św. Katarzyna ze Sieny, św. Edyta Stein.  

• Święta Europy: 5 maja – Dzień Europy; 9 maja – święto Unii Europejskiej. 

 

Poznaj Unię Europejską cz. I 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

Poznaj Unię Europejską cz. II 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM

