
KOTKI- PONIEDZIAŁEK- 27.04.20R. 

 

Dzień dobry ,,Kotki”, jak Wasz weekend ? Czy wszyscy jesteście wypoczęci ?       

 

TEMAT: JESTEŚMY POLAKAMI 

 

1. Powitanie piosenką: ,,Dzień dobry”. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo  

 

2. Rozwiązywanie zagadek. 

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

-Biel na niej jest i czerwień , powiewa pięknie ,gdy wiatr się zerwie ( flaga ) 

-W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak 

Zobaczysz go kiedyś może , to jest przecież biały...(orzeł ) 

 

3. Nasze barwy ojczyste to biel i czerwień. Biel – symbolizuje czystość, natomiast 

czerwień- miłość. Spróbuj opisać wygląd godło i flagi państwowej. 

 

                         

 

 

4. Zabawa do fragmentu piosenki ,,Jak przyjemnie maszerować”. Stań na dywanie i 

następnie naśladuj czynności, wymienione w piosence. Patrz niżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


Jak przyjemnie maszerować, plecki swoje wyprostować. Maszerują przedszkolaki 

młodsze, średnie i starszaki. Ref. Hej, hej, hej zróbmy wielkie koło bawmy się wesoło 

raz, dwa, trzy. 2x na słowa raz, dwa, trzy klaśnij w dłonie. 

 

5. Zabawa słowna ,,Prawda- fałsz”. Poproś swojego rodzica o przeczytanie poniższych 

zdań, a następnie postaraj się określić czy są prawdziwe czy fałszywe       

,,Mieszkamy w Polsce.” 

,,Nasza stolica to Warszawa.” 

,,Flaga Polski ma kolor biało-niebieski.” 

 

6. ,,Baczność- hymn Polski” – przybierz właściwą postawę – stań nieruchomo na 

,,baczność” i odśpiewaj pierwszą zwrotkę hymnu – Mazurek Dąbrowskiego. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  

 

7. Propozycja karty pracy. Pokoloruj odpowiednimi kolorami godło oraz flagę Polski. Czy 

wiesz jakiego koloru kredek do tego użyć ? Jeśli masz problem, poproś rodziców o 

pomoc. 

 

 

 

Do jutra       Miłego dnia życzy pani Dominika       

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


KOTKI- WTOREK- 28.04.20R. 

 

TEMAT: POLSKA NASZA OJCZYZNA 

 

1. Powitanie piosenką ,,Wszyscy są”. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA  

2. Polska i symbole narodowe zabawa ,,prawda- fałsz”. Spróbuj odpowiedzieć na 

poniższe pytania. 

Nasz kraj to Polska. P 
W godle Polski jest wrona. F 
W godle Polski jest biały orzeł. P 
Polska flaga jest biało - czerwona. P 
Symbole narodowe to flaga, godło i hymn. P 
 

3. Przedszkolaku usiądź wygodnie, a następnie poproś mamusię albo tatusia o 
przeczytanie legendy o ,,Warsie i Sawie”. 

 

Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś dnia, 

gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę:  

  

Siedem fal mnie strzeże i siedem błyskawic.  

Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi.  

  

Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 

zawahał się ani chwili:  

  

– Nie boję się niczego! – zawołał.  

  

Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa 

burza.  

  

– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.  

– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher.  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


– Zatopimy łódź! – groziły fale.  

  

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 

Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę, pół 

dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała 

mu tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę.  

  

– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta.  

  

A potem było jak w bajce: Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło miasto 

nad Wisłą, dzielna, piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej. Wiatr powtarza piosenkę. Jaki 

herb ma Warszawa?  

 

Czy słuchałeś uważnie legendy ? Hmmm zaraz to sprawdzimy       Odpowiedz na pytania: 

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

 



4. ,,Syrenka” – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał dźwiękowy do piosenki ,,Płynie 

Wisła”. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo  

Kiedy gra muzyka poruszaj się w jej rytmie – naśladując pływanie syrenki. Natomiast kiedy 

muzyka milknie- zastygaj w bezruchu- jak pomnik warszawskiej syrenki.  

 

5. Propozycja pracy plastycznej. 

Spróbuj za pomocą swoich rączek i białej farby stworzyć godło narodowe Polski – orzełka. 

Pracę wykonaj najlepiej na czerwonej kartce, będzie to symbolizowało nasze barwy 

narodowe. Popatrz jak jest wykonane na poniższym obrazku, poproś mamusię/ tatusia o 

pomoc. Do dzieła       

 

 

 

Do jutra pani Dominika       

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo


KOTKI- ŚRODA- 29.04.20R. 

Dzień dobry ,,Kiciusie” wyspałyście się ?       Jeśli tak to się cieszę, ponieważ przygotowałam 

dzisiaj dla Was ciekawe zajęcia. 

TEMAT: ZWIEDZAMY KRAKÓW 

 

1. Wyliczanka wprowadzająca. 

Na wycieczkę wyruszamy, 

 ale pewien kłopot mamy, 

 czy do lasu czy na grzyby,  

choć wycieczka jest na niby. 

Jechać w góry czy nad morze? 

 Wyliczanka nam pomoże: 

 raz, dwa, trzy.  

Tę wycieczkę wybierz ty!  

Przedszkolaku wybierz z dwóch obrazków gdzie najpierw pojedziemy. 

 

 

 

 



 

2. Zabawa ruchowa ,,Jedzie pociąg”. Zaproś do tej zabawy mamę; tatę, rodzeństwo może 

dziadka albo babcię        

Jedziemy przy piosence, podczas przerwy w muzyce pociąg może jechać w różny sposób ( 

jedzie wolno, zakręca tylko w prawo, jedzie przez tunel – musicie się pochylić, skręca w 

prawo itp). 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio  

 

3. Zagadki dotyczące Krakowa. Spróbuj odgadnąć poniższe zagadki, zobaczymy czy wiesz 

coś na temat tego miasta, może byłeś już tam ze swoimi rodzicami? 

   - Ten Wawel, Rynek gołębi dwieście, w jakim jesteśmy mieście? (Kraków)  

- A pod Wawelem do jamy ścieżka, kto w jamie mieszka? (smok) 

 - Na krakowskim rynku pod Sukiennicami dziwny konik bryka, chce się bawić z nami, bije 

nam pokłony, do zabawy wzywa , małych gapiów goni, dzieci klaszczą w dłonie : Wiwat… 

(Lajkoniku) 

 

4. Wysłuchaj legendy o Smoku Wawelskim (wg. przekazu Marcina Bielskiego). 

Dawno, dawno temu w grodzie Kraka zapanował wielki strach. Pod zamkiem zamieszkał 

bowiem olbrzymi i okrutny smok. Każdego dnia okoliczni mieszkańcy musieli przynieść mu 

kilka krów, byków, owiec a ostatecznie drobiu.  

Najodważniejsi śmiałkowie próbowali rozprawić się z żarłocznym potworem, ale w 

pojedynku ze smokiem nie mieli szans. Ani mądry król, ani jego najmądrzejsi doradcy nie 

potrafili znaleźć wyjścia z tej sytuacji. 

W tym czasie w okolicach Wawelu żył młody szewczyk imieniem Skuba. A że był dobrym 

chłopcem, to postanowił znaleźć sposób na zniszczenie smoka. Pewnego dnia stanął przed 

królem i rzekł: 

- Pozwól królu, że pokonam smoka. 

- Ty? - zdziwił się Krak, bowiem żal mu się zrobiło dzielnego chłopca. Nie mając innego 

wyjścia zgodził się na jego prośbę. 

Skuba nie marnował czasu. Od razu zabrał się do roboty. Wypchał skòry baranie siarką i 

smołą, a następnie zaszył je i podrzucił pod smoczą jamą. Żarłoczny smok, gdy tylko zobaczył 

zwierzęta, natychmiast je połknął i poczuł silne pragnienie. Szybko pobiegł do pobliskiej rzeki 

Wisły i zaczął zachłannie pić wodę w nadziei, że ugasi wewnętrzny pożar. Pił i pił, a jego 

brzuch był coraz większy i większy.... Aż wreszcie pękł. 

W ten to sposób w państwie Kraka znowu zapanowała radość. A dzielny szewczyk Skuba stał 

się ulubieńcem mieszkańców krainy Kraka. 

 

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


Spróbuj teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące treści legendy: 
- Kogo bali się mieszkańcy Krakowa? 
- Komu udało się pokonać smoka?  
- W jaki sposób szewczyk Skuba rozprawił się ze smokiem? 
 
 

5. Propozycja karty pracy. 
Pomóż smokowi wawelskiemu wrócić do jamy. Narysuj mu drogę kredką bądź mazakiem. 
 
 

 
 

6. Propozycja pracy plastycznej ,,Smok wawelski”. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs  
 

Obejrzyj z rodzicami filmik, który zilustruje Ci jak wykonać smoka wawelskiego       Wiem, że 
lubisz wykonywać prace plastyczne i na pewno wyjdzie Ci to doskonale. 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs


 
 
 

Do zobaczenia       Pani Dominika 



30. 04. 2020 Kto ty jesteś? 

 

To mapa Polski. Czy pamiętasz co oznaczają kolory na mapie? 

Brązowy to góry, żółty wyżyny, zielony niziny, niebieski morze. Wydrukuj mapę i pokoloruj, uzupełnij 

kolor niebieski, morze, zaznacz Warszawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Posłuchaj wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, którego od lat uczą się na pamięć 

dzieci w Polsce. 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Miedzy swemi. (swymi) 



- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czem ta ziemia? (czym) 

- Ma Ojczyzną. 

- Czem zdobyta? (czym) 

- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Boga wierzę. 

 

Czym jest Ojczyzna?  Kraj, w którym się urodziliśmy. 

Co jest naszą Ojczyzną? Polska. 

Kto jest Polakiem? Ktoś, kto mieszka w Polsce. 

 

Powtórz z rodzicem tekst wiersza. 

 

Dowiedz się od rodziców, co to są symbole narodowe i o którym z nich była mowa w wierszu. 

 

Godłem Polski jest orzeł biały na czerwonym tle. 

 



Flaga Polski jest biało-czerwona. 

 

 

Uśmiechnij się   

Uśmiechną się dzieci, które mają mapę Polski. 

Uśmiechną się dzieci, które mieszkają w Polsce. 

Uśmiechną się dzieci, które są Polakami. 

 

Zrób flagę Polski. 

 

 

 


