
Tydzień od 27.04.20. do 30.04.20. 

Temat tygodnia "POLSKA" 

Zadania do wykonania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: 

1. Nauka na pamięć wiersza pt. „Polska” R. Przymusa. 

 

Polska – to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska – Ojczyzna… 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

 

2. Zabawa matematyczna pt. „Znam mój kraj” – praca z geograficzną mapą Polski. 

(załącznik nr 1). Wspólne oglądanie mapy Polski. Wskazywanie morza, gór, rzeki Wisły, 

jezior. Stosowanie pojęć na górze, na dole, po środku, wysokie, niskie. Wskazywanie 

stolicy Polski. Zapoznanie z godłem i flagą Polski.  

Trzylatek karty 2 – karta nr 25, WYPRAWKA karta nr 36. 

3. Osłuchanie z narodowym hymnem Polski „Mazurkiem Dąbrowskiego”. 

Przypomnienie dziecku właściwej postawy podczas śpiewania hymnu. Wspólne 

zaśpiewanie hymnu. Trzylatek karty 2 – karta nr 26 

4. Praca plastyczna pt. „Herb Węgrowa” – wylepianie żółtą plasteliną konturu herbu 

miasta. W przypadku braku plasteliny – technika dowolna. (załącznik nr 2). Wyjaśnienie 

dziecku pojęcia herb, jako znak naszego miasta. Porównanie do znaczków 

przedszkolaków w szatni. 

ZABAWY RUCHOWE: 

„Białe orły” - zabawa ruchowa. Dziecko biega przy skocznej muzyce naśladując lot orła 

(ręce rozłożone w bok, porusza nimi jak skrzydłami). Gdy muzyka cichnie na hasło: Orzeł 

ląduje - dziecko zatrzymuje się, opuszcza ręce w dół i kuca. 

„Godło i flaga” – zabawa ruchowa. Dziecko trzyma w ręku dwa obrazki – jeden z flagą 

Polski, drugi z godłem Polski. Maszeruje i podskakuje w rytm muzyki. Rodzic klaszcze  

w dłonie: wolno-marsz, szybko-podskoki. Na przerwę w muzyce rodzic wypowiada hasło: 

godło – zadaniem dziecka jest podniesienie do góry godła, tak samo w przypadku flagi. 

„Most” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Na dywanie rozkładamy sznurek  

(w różnych kierunkach) zadaniem dziecka jest przejść stopa za stopą, tak jakby po moście, by 

nie spaść do rzeki. 
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Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


