
POLSKA, MÓJ DOM  4.05- 8.05.2020 

 

Witamy serdecznie, zapraszamy do wspólnej zabawy;)  

 

Powitanka (zabawy paluszkowe)  

Dwie ręce, dziesięć palców  
Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),  

Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana).  

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),  

Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana).  

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),  

I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).  

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 

I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie).  

 

Słuchanie rymowanki o domach zwierząt. 

 

Ślimak mieszka w muszli, 

W kupce liści – jeż. 

Myszka mieszka w norce, 

Bocian w gnieździe. Wiesz?  

Pszczółka mieszka w ulu, 

W budzie mieszka pies. 

Każdy ma swój domek.  

Jaki ty masz? Wiesz?  

 

Układanie sylwety swojego domu z klocków. 

 

Opowiadania o wyglądzie swojego domu. ( Można narysować swój dom.)  

 

Słuchanie wiersza: 

 

M. Głogowski Rysunek  

 

To jest mój dom,  

Słońce mieszka w nim, 

A z komina leci w niebo  

Kolorowy dym.  

 

To jest mój dom 

Wśród zielonych drzew. 

Tuż za progiem odpoczywa  

Azor, wierny pies.  

 

Na parkanie schną  

Gliniane garnki dwa,  

W oknie stoi mama,  



A na strychu jestem ja.  

 

To jest mój dom, 

Popatrz tylko sam,  

Ile tego rysowania mam.  

 

Rozmowa na temat wiersza: 

Wyjaśnienie niezrozumiałych słów i zwrotów: strych, parkan, słońce mieszka w nim.  

- Jak wygląda dom z wiersza? 

- Czy długo rysowałaby się taki dom? Dlaczego?  

 

Piosenka Jestem Polakiem:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&fbclid=IwAR1MLqX2xSdp_IRjPQ5Sf5f

ZHua9LXO3ScmLqVsjPMhuA8kTNPdc76H4kYA 

 

Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały – zapraszamy do obejrzenia filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR0-

20yWQARrbsWnGdHmCOrviYRJA29BfXDbnxgdy_uSh5hjAbvGZUymC6M 

 

 

Wykonanie flagi Polski.  

 

Sposób wykonania pracy:  

Potrzebne będą dwa prostokątne kawałki kartki tego samego rozmiaru w kolorach białym i 

czerwonym, oraz pasek papieru w kolorze brązowym.  

Zadaniem dzieci jest ułożenie z nich flagi Polski i przyklejenie na kartce.  

  

Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej Wars i Sawa.  

 

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

gdy szedł nad rzekę, by zanurzyć 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. -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... zamieniła 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&fbclid=IwAR1MLqX2xSdp_IRjPQ5Sf5fZHua9LXO3ScmLqVsjPMhuA8kTNPdc76H4kYA
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&fbclid=IwAR1MLqX2xSdp_IRjPQ5Sf5fZHua9LXO3ScmLqVsjPMhuA8kTNPdc76H4kYA
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR0-20yWQARrbsWnGdHmCOrviYRJA29BfXDbnxgdy_uSh5hjAbvGZUymC6M
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR0-20yWQARrbsWnGdHmCOrviYRJA29BfXDbnxgdy_uSh5hjAbvGZUymC6M


dzielna, piękna Warszawa. 

Fale płyną jak dawniej... 

Wiatr powtarza piosenkę. 

-Jaki herb ma Warszawa? 

-Syrenkę. 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Jak miał na imię rybak?  

- Kto śpiewał piosenkę ? 

- Jak miała na imię syrena? 

- Co podarowała syrena Warsowi?  

- Jak nazywało się miasto, które powstało nad rzeką Wisłą? 

 

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.  

Autor: Władysław Bełza 

 

 

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 

 

Pozdrawiamy  

 

Wychowawczynie;)  

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


 
 

 

 

 

 

 


