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Propozycja zajęć 

dla 4-latków 

27.04 - 30.04.2020 

Tematyka tygodnia: Moja ojczyzna 

 

 

Drogie dzieci,  

W tym tygodniu będziemy poznawać Polskę, gdyż zbliżają się święta bardzo ważne dla 

każdego Polaka.  W przedszkolu uczyliśmy się wierszyka  "Katechizm  polskiego dziecka" 

napisanego w 1900 roku  przez polskiego  poetę Władysława Bełzę. Był to czas kiedy Polski 

nie było na mapie Europy.  Ten wierszyk zna chyba każdy Polak. Wasi rodzice też na pewno 

znają ten wierszyk, więc wyrecytujcie go wspólnie z rodzicami. 

Katechizm polskiego dziecka    Władysław Bełza 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 
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Poniedziałek 27.04.2020 

 Rozwijanie mowy i sprawności manualnej  

 
Drodzy Rodzice, 

Dziękujemy za dotychczasową realizację zaplanowanych działań i wspaniałą dokumentację 

wykonywanych przez dzieci czynności.  

Przed nami kolejny tydzień pracy zdalnej. W tym tygodniu dzieci będą poznawały Polskę. 

Miłość dzieci do domu rodzinnego, regionu i ojczyzny ukształtuje ich dorosłe poczucie 

tożsamości narodowej. Dziecko najpierw musi zrozumieć , kim jest, gdzie mieszka, jak 

wygląda jego dom rodzinny, najbliższe otoczenie. Najmniejszą Ojczyzną dziecka jest jego 

dom rodzinny i najbliższe otoczenie. Dlatego w programie wychowania przedszkolnego nie 

brakuje zadań związanych z tymi zagadnieniami. Dzieci też od najmłodszych  lat powinny 

być sukcesywnie wprowadzane w zagadnienia patriotyczne. Dostarczając dzieciom wiedzy o 

najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych , zapoznając je  ze zwyczajami, 

zabytkami, legendami – uświadamiamy dzieciom poczucie przynależności narodowej.  

Zapraszamy zatem do realizacji tematyki obecnego tygodnia. Starałyśmy się tak zaplanować 

zadania, aby były one dla dzieci atrakcyjne i  rozwijające. 

  W poniedziałek  zaczynamy od wprowadzenia dzieci w tematykę tygodnia.  Zapewne 

ciekawą formą będzie dla dzieci podróż po Polsce. Można ją odbyć jednego dnia ale też 

możecie Państwo podzielić  ją  i każdego dnia odwiedzić inny region naszego kraju.  

Wszelkie zaproponowane działania możecie dowolnie modyfikować w zależności od 

dostępnych  środków.  Jeżeli dysponujecie Państwo drukarką możecie wydrukować 

zamieszczone karty pracy, a jeżeli nie to dzieci mogą same narysować. Mogą wykonać 

wszystkie zadania, albo tylko wybrane. Dajemy dzieciom wybór. Podczas realizacji będą 

potrzebowały Państwa nieocenionej pomocy. 

   

Drogie dzieci,  dzisiaj dowiemy się co to jest Polska. Poproście rodziców o przeczytanie 

wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Co to jest Polska?” 

 

Co to jest Polska? spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska to wieś i las, i zboże w polu 

i szosa, którą pędzi do miasta autobus, 

i samolot, co leci wysoko nad tobą. 

 

Polska to miasto, strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, gdy nad nimi mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole, 

i róża w ogrodzie i książka na stole. 

 

Wysłuchaliście uważnie wierszyka? Jest bardzo ładny, prawda? 

Odpowiedzcie teraz na pytania 

• Czym jest Polska według autora tekstu? 

• Jakim miejscem jest dom? 

• Co czujecie, kiedy jesteście w domu? 



3 
 

Polska to inaczej nasza Ojczyzna. Polska jest naszym domem. To miejsce, w którym czujemy 

się dobrze i bezpiecznie. W domu, w Polsce wszystko jest nam bliskie i znane.  Znakami 

naszego domu – Polski jest biało-czerwona flaga i godło z białym orłem i hymn. Hymnem 

Polski jest "Mazurek Dąbrowskiego" to bardzo stara pieśń ale jest ona bliska sercu każdego 

Polaka. 

  

Drogie dzieci, dzisiaj wyruszymy w podróż po Polsce, żeby lepiej poznać nasz kraj.  Na 

stronie 10 naszego planu jest mapa Polski. Przy pomocy rodziców zaznaczcie na niej 

wszystkie miejsca które odwiedzimy.  Możecie narysować charakterystyczne dla tych 

miejsc budowle lub  pamiątki jakie można przywieźć odwiedzając te regiony.  

 

Pierwsza podróż  odbędzie się nad morze. 

• Pamiętacie jak nazywa się nasze morze? To Morze Bałtyckie.  

• Co możemy robić nad morzem? 

 

Nad morze polecimy samolotem. Pamiętacie naszą zabawę w samolot? Posłuchajcie muzyki i 

naśladujcie lot samolotem. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A 

• Co przywieźliście z nad morza? Narysujcie to na  mapie  (str.10) 

• Jaki smak ma Morze Bałtyckie? 

 

Zapewne nie raz byliście z rodzicami nad morzem  i macie w swoich albumach zdjęcia 

wspaniałe zdjęcia i pamiątki Pooglądajcie je wspólnie z rodzicami i powspominajcie co 

najbardziej wam się podobało. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXGd83iZFVk Ten filmik przeniesie Was w bardzo 

przyjemne miejsce pełne słońca i wspomnień. 

 

Najczęściej z nad morza przywozimy muszelki. Kto lubi zbierać muszelki? Rączki w górę! 

Myślę, że wszystkie dzieci podniosły rączki, bo najczęściej w waszych wakacyjnych 

pamiątkach są właśnie muszelki.  

Pokolorujcie muszelki przywiezione z nad morza (str. 6) 

 

Teraz skierujemy się do Warszawy.  

Warszawa jest jednocześnie największym miastem Polski i  naszą stolicą. Przez Warszawę 

przepływa największa rzeka w Polsce- Wisła. W stolicy możemy zobaczyć wiele ciekawych 

miejsc i zabytków. Wybierzemy się tam pociągiem. Uwaga ruszamy. Kto umie piosenkę ten 

śpiewa. 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY- 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A
https://www.youtube.com/watch?v=oXGd83iZFVk
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY
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Drogie dzieci, dojechaliśmy do Warszawy. Teraz będziemy zwiedzać najciekawsze miejsca 

naszej stolicy. 

Zapraszamy Was na spacer po Warszawie. Skopiujcie link do wyszukiwarki i ruszamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM-filmik 

Zaznaczcie na mapie (str.10) gdzie znajduje się nasza stolica i narysujcie jedno z 

ciekawych miejsc w Warszawie. 

Pamiętacie legendę o syrence warszawskiej, którą czytaliśmy w przedszkolu pt. "Wars i 

Sawa". Jeżeli nie pamiętacie to posłuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc&t=17s 

 

Na pamiątkę z Warszawy zabieramy jej symbol- warszawską syrenkę. Jeżeli macie ochotę 

możecie wykonać własną syrenkę warszawską. Jeśli macie możliwość wydrukujcie kartę 

pracy (str. 7) i narysujcie po śladzie, a później pokolorujcie swoją syrenkę albo  wyklejcie ją 

kolorową bibułką lub papierem, możecie także użyć  kolorowych gazet.   
 

Teraz zapraszam was do łódki i wyruszamy do jednego z piękniejszych miast w Polsce.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xak-76Q_3bU  Siadamy na podłodze w siadzie płaskim 

i naśladujemy ruchy wioseł. 

Jesteśmy w Krakowie. Tu  również możemy zobaczyć wiele ciekawych i zabytkowych 

miejsc. Jednym z najchętniej odwiedzanych jest Wawel. Jest to stojący nad Wisłą zamek 

polskich królów.  Pod Wawelem znajduje się Smocza Jama, obok której wznosi się ziejący 

ogniem pomnik wawelskiego smoka, którego znamy z "Legendy o smoku wawelskim". 

Niedaleko zamku jest Rynek krakowski, to niesamowite miejsce pełne dorożek, turystów i 

gołębi. Na rynku znajdują się zabytkowe Sukiennice i Kościół Mariacki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ&t=78s  -tu możecie obejrzeć krótki film 

o Krakowie i usłyszeć hejnał z wieży mariackiej. Wiecie, że hejnał grany jest w Krakowie co 

godzinę w cztery strony świata. Przed wiekami strażnik miejski trąbką dawał sygnał rano do 

otwierania, a wieczorem do zamykania bram Krakowa, ale nie tylko. Trąbił na alarm, gdy 

dostrzegł pożar lub zbliżającego się wroga.  

Narysujcie na naszej mapie to co w Krakowie podobało Wam się najbardziej. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg- Jeśli macie ochotę możecie obejrzeć 

"Legendę o smoku wawelskim". 

Kto ma ochotę może pokolorować smoka lub wykleić kolorowym papierem albo pomalować 

pisakami lub farbami (str. 8). 

Niedaleko Krakowa leżą polskie góry Tatry i ich stolica Zakopane. Wsiadamy do 

autobusu i wyruszamy w góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA- naśladujemy słowa piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_rSpvkrSRU&t=33s - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Xak-76Q_3bU
https://www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA
https://www.youtube.com/watch?v=Y_rSpvkrSRU&t=33s
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Góry są bardzo ładne. Możemy tam spacerować zdobywać szczyty, obcować z przyrodą. 

Będąc w górach należy przestrzegać zasad i regulaminów, bo  góry mogą czasami być  także 

niebezpieczne. Zaznaczcie na naszej mapie góry. Dodatkowo możecie także pokolorować 

górski krajobraz (str. 9). 

Zwiedziliśmy już kilka ciekawych miejsc w Polsce. Takich ciekawych miejsc w naszym kraju 

nie brakuje. Jest tu  jeszcze wiele równie pięknych i ciekawych miast. Są przepiękne jeziora, 

lasy, w których możemy zobaczyć wiele gatunków zwierząt i ptaków. Należy jednak 

pamiętać aby dbać o środowisko i  nie niszczyć przyrody. 

A teraz nadszedł czas aby wrócić do domu. Wsiadamy do mucholotu i wracamy do 

Choszczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

 

Choszczno to nasze miasto. Są tu Wasi Rodzice, dom i wiele ulubionych miejsc. Zaznaczcie 

na mapie Choszczno. Możecie narysować serduszko albo Wasz dom.  

Kto ma jeszcze ochotę może samodzielnie narysować swoje ulubione miejsce w Choszcznie. 

Może to być nasze przedszkole albo inne miejsce, które bardzo lubicie 

A oto symbole naszego miasta flaga i herb miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długa była nasza podróż po Polsce i baaaardzo męcząca. Teraz czas na odpoczynek i zabawę.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
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Wtorek 28.04.2020 

Rozwijanie sprawności manualnej 
 

Kochane dzieci, dzisiaj wykonamy flagę Polski. Flaga, godło i hymn to są symbole 

narodowe. Obejrzyjcie teraz film o symbolach narodowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 Jeśli obejrzeliście film odpowiedzcie na pytania: 

• Jakie są symbole Polski? 

• W jakim kolorze jest flaga Polski? 

• Jak wygląda godło Polski? 

• Jaki jest tytuł hymnu Polski? 

• Kiedy te symbole są najbardziej wykorzystywane? 

• Gdzie możemy zobaczyć symbole narodowe? 

 

Na fotografii poniżej znajdują się symbole narodowe Polski. Postarajcie się zapamiętać co do 

nich należy.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
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Zanim przystąpicie do wykonania flagi posłuchajcie wierszyka, ktory przeczytają Wam 

rodzice i nauczcie się go na pamięć. 

 

"Barwy ojczyste" Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

Przygotujcie wspólnie z rodzicami: 

• patyczek do szaszłyków lub jakikolwiek inny patyczek 

• papier biały do drukarki lub blok rysunkowy,  

• a z przyborów: klej, nożyczki, ołówek i linijkę. 

 

 

1.Z białego papieru wycinamy prostokąt (wielkość jaką chcemy). Dzielimy go na połowę. 

2. Dolną część flagi malujemy farbami, pisakami lub kredkami. 

3.Przyklejamu naszą flagę do patyczka. Składamy flagę wzdłuż krótszego boku. W samym 

zgięciu umieszczamy patyczek, smarujemy klejem i sklejamy. 

 

To tylko propozycja. Flagę możecie wykonać na wiele sposobów, inną techniką, uzywając 

innych materiałów. 

 
Drodzy Rodzice! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych  prac na grupowe e-maile, z radością 

dołączymy je do naszej galerii. 

 

 

Kochane Przedszkolaki pamiętajcie, że 2 maja obchodzimy Święto Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wyeksponujcie swoje flagi podczas majowych 

świąt.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gazetalubuska.pl/2-maja-obchodzimy-swieto-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-skad-sie-wzielo-to-swieto-i-jak-powinnismy-je-obchodzic/ar/c1-14095059
https://gazetalubuska.pl/2-maja-obchodzimy-swieto-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-skad-sie-wzielo-to-swieto-i-jak-powinnismy-je-obchodzic/ar/c1-14095059
https://gazetalubuska.pl/2-maja-obchodzimy-swieto-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-skad-sie-wzielo-to-swieto-i-jak-powinnismy-je-obchodzic/ar/c1-14095059
https://gazetalubuska.pl/2-maja-obchodzimy-swieto-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-skad-sie-wzielo-to-swieto-i-jak-powinnismy-je-obchodzic/ar/c1-14095059
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Środa 29.04.2010 

Rozwijanie umiejętności wokalnych 

 

 
Wczoraj mówiliśmy o symbolach narodowych, są nimi godło, flaga i hymn. Robiliście już 

flagę a dzisiaj posłuchamy hymnu Polski. Hymn narodowy to pieśń patriotyczna, którą każdy 

Polak powinien znać. Naszym hymnem jest "Mazurek Dąbrowskiego". Śpiewamy go podczas 

ważnych uroczystości, obchodów, świąt państwowych, ważnych wydarzeń w kraju, 

wręczania ważnych nagród, odznaczeń, medali. Podczas wykonywania lub odtwarzania 

hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. stoimy w postawie na 

baczność, a chłopcy zdejmują nakrycie głowy. Posłuchajcie hymnu Polski przyjmując 

właściwą postawę. 

 https://www.youtube.com/results?search_query=hymn+polski+dla+dzieci 

 

Posłuchajcie teraz piosenki i zastanówcie się kim  jest patriota. Czy wy także jesteście 

patriotami? 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo&t=63s 

Kochane dzieci, jeśli spodobała się Wam piosenka nauczcie się ją zaśpiewać w całości lub 

tylko wybrany fragment 

 

Jeśli macie ochotę możecie wykonać poniższe karty pracy i przypomnień sobie co to jest 

Polska. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=hymn+polski+dla+dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo&t=63s
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Czwartek 30.04.2020 
Rozwijanie umiejętności liczenia 

 

Liczymy foremki – zabawa matematyczna 

 

Drogie dzieci poproście rodziców o wydrukowanie karty pracy str.  Jeśli nie macie takiej 

możliwości spróbujcie narysować foremki wg podanego wzoru (rytmu).  

 

1. Narysuj w pustych polach foremki i pokoloruj je według kolejności: czerwony 

kwiatek, niebieska rybka, żółta gwiazdka; czerwony kwiatek, niebieska rybka, żółta 

gwiazdka  itd. 

• Policz głośno, ile jest czerwonych foremek (5) 

• Policz jeszcze raz i pokaż na paluszkach, ile jest czerwonych foremek (5) 

• Policz głośno, ile jest niebieskich foremek (5) 

• Wyklaszcz mocno i policz jeszcze raz (5) 

• Policz głośno, ile jest żółtych  foremek (5) 

• Podskocz tyle razy, ile jest żółtych foremek (5)  

 

Drogie dzieci, zauważyłyście, że czerwonych foremek jest 5, niebieskich 5 i żółtych  

również 5? 

Doskonale! Wszystkich kolorów jest po tyle samo. 
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Drogie dzieci, mamy nadzieję, że miło spędziłyście czas poznając Polskę.  

Pamiętajcie maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski- w pierwszych 

trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta: 

• 1 maja  Międzynarodowe Święto Pracy, 

• 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,  

• 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja. 
 

Drodzy Rodzice bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pomoc. 

 


