
MOJA OJCZYZNA 

 

Drodzy Rodzice, w najbliższym tygodniu spróbujemy m. in. przybliżyć dzieciom zagadnienia 

związane z Polską. Proponuję również kilka zabaw usprawniających dłonie, pamięć 

wzrokową i motoryczną oraz doskonalących  sprawność ruchową i umiejętność liczenia.  

 

• Rodzic czyta zdanie,  a dziecko je uzupełnia: 

Miejscowość, w której mieszkam nazywa się…………………………………. 

Lubię swoją miejscowość ponieważ……………………………………………….. 

Moje przedszkole znajduje się w ……………………………………………………… 

 

 

• Polska- rodzic drukuje lub odrysowuje mapę konturową Polski w dwóch 

egzemplarzach- dla siebie oraz dziecka i wspólnie zaznaczają na mapie miejscowość, 

w której mieszkają. Następnie rodzic białą i czerwoną kartkę składa na cztery części i 

wycina powstałe po złożeniu prostokąty (16 elementów), każdy bierze prostokąty w 

jednym kolorze; dziecko rzuca na zmianę z rodzicem kostką, każdy bierze tyle 

prostokątów ile pokazuje kostka i zakrywa nimi swoją mapę Polski… Po 

wykorzystaniu wszystkich prostokątów zsuwamy ze sobą dwie kartki (białą i 

czerwoną) i pytamy dziecko, co powstało (FLAGA POLSKI) 

Na zakończeni dziecko odnajduje w domu 5 przedmiotów w kolorze białym i 5 w 

kolorze czerwonym. 

 

• Przypomnienie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” – swobodne improwizacje 

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

 

• Godło Polski- rodzic drukuje ilustrację z godłem w dwóch egzemplarzach i rozcina 

jedną kartę na cztery lub więcej części, dziecko układa z pociętych elementów godło 

wg wzoru, następnie na ilustracji, która nie jest pocięta maluje czerwone tło 

 

• Dzielenie na sylaby następujących słów: (jedna sylaba= jeden klocek) jeśli dziecko ma 

problem z wykonaniem zadania rodzic demonstruje, a dziecko naśladuje: 

POLSKA, POLAK, WISŁA, MORZE, RZEKA, JEZIORO, WARSZAWA, 

SYRENKA, GÓRY 

 

• Łódka na morzu- ćwiczenia oddechowe- rodzic wykonuje małą łódkę z kartki, do 

blachy na ciasto, dużej miski lub innego większego pojemnika wlewamy wodę i 

delikatnie stawiamy łódkę, dziecko dmucha i wprowadza w ruch łódkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A   Jak zrobić łódkę z papieru 

 

• Praca plastyczna z rolki – Orzeł 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A


 

• Ćwiczenia pamięci ruchowej- rodzic wykonuje 2-3 (w zależności od możliwości 

dziecka)  następujące po sobie proste ruchy, a dziecko zapamiętuje i powtarza, np.: 

-  klaśnięcie, przysiad 

- podskok, ręce do góry 

- przysiad, obrót 

- podskok, przysiad, klaśnięcie w dłonie… itp. 

 

• Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie palcem na tackach z piaskiem lub drobną 

kaszą (dzieci rysują wskazane przez rodzica figury geometryczne i wzory wg 

własnego pomysłu). 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs  utrwalanie  piosenki  Hello song 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ   piosenka z pokazywaniem One little finger 

https://www.youtube.com/watch?v=EIaEcXNnMPQ   nauka kolorów  

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci. Życzę słonecznego tygodnia oraz wielu wesołych i 

kreatywnych zabaw z rodzicami. 

Monika Bibułowicz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=EIaEcXNnMPQ

