
Dzień 06.05.2020r
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 
Temat dnia:   Warszawska Syrenka 

Celem głównym jest kształtowanie tożsamości narodowej, 
rozwijanie sprawności manualnej

1. Polskie symbole narodowe

Obejrzyj filmik na

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

Po obejrzeniu porozmawiaj z Rodzicem co zapamiętałeś.

2. Rozwiązanie zagadek

Pytanie nietrudne- każdy to przyzna, 
jak się nazywa nasza Ojczyzna ? (Polska) 

Wisi wysoko. Biało-czerwona.
Często z wiatrem musi się zmagać.
To symbol Polski, to nasza…  (flaga).

W górach mieszka wielki ptak.
To jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może.
To jest biały ..... (orzeł) 

Ogoniasta panienka
miecz i tarczę ma w rękach.
Chociaż nie jest rycerzem,
to stolicy nam strzeże. (syrenka)

Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło)

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR1JM7BKuNBB8Wsk4hJ-s7HH2omKuMJCCmQ-hZhygUU2179PM6aEZJT8yNQ


3. W Polsce posługujemy się językiem polskim. Zapytaj rodziców 
kiedy powiedziałeś swoje pierwsze słowo. Jak ono brzmiało? 

4. Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego
 Przypomnienie dziecku jaką powinno przyjąć  prawidłową 
postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.
Zachęcanie dziecka do wypowiedzi na temat: W jakich sytuacjach 
możemy usłyszeć hymn narodowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


5. Warszawa – stolica Polski.
Oglądanie ilustracji  przedstawiających najważniejsze zabytki 
Warszawy i urzędy państwowe znajdujące się w stolicy (budynek 
Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów).





 



 



6. Poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie 
mapy.  
Wskazywanie granic, zwracanie uwagi na kolorystykę 
poszczególnych regionów naszego kraju: góry, wyżyny, niziny, 
wody, pokazywanie i nazywanie najdłuższych rzek (Wisła, Odra), 
największych miast leżących nad Wisłą (Warszawa, Kraków, 
Gdańsk), Morza Bałtyckiego.

 



7. Zabawa ruchowa „Waga”. 
Dzieci wyciągają ramiona w bok i wykonują skłony tułowia na 
boki – w prawo i w lewo, pokazując jak szalki wagi przechylają 
się w jedną i w drugą stronę. 

8. Wykonanie małej mapy Polski:
Potrzebujemy  kontur mapy Polski (szablon  do wydrukowania 
znajduję się poniżej), plastelinę. 
• Naklejanie cienkiego wałeczka plasteliny (Wisła)
• Wypełnianie plasteliną wnętrz konturów mapy (gór, nizin, 
wyżyn) zgodnie z kolorystyką na wzorze)
 • Zaznaczenie Warszawy i swojej miejscowości. 



 



Zadania dla chętnych:




