
 

Nauczanie zdalne  – grupa Biedronki 

  

Drodzy Rodzice! 

Zapraszamy do skorzystania z poniższych propozycji zabaw, ćwiczeń… 

  

Dziękujemy Wam drodzy Rodzice za współprace, a dla Was dzieci 

BRAWA!!!za wytrwałą pracę 

Zuzanna Pacha: z.pacha@p2.laziska.pl 

Małgorzata Laska Lechowska: m.laskalechowska@p2.laziska.pl 

Anna Tomczak: a.tomczak@p2.laziska.pl 

 

Temat Tygodnia: Moja ojczyzna 

 
 

Data/dzień 

tygodnia 

 Dzieci 6-letnie Dzieci 3 i 4letnie (integracja) 

Poniedziałek 

04.05.2020 

Jak Polska 

długa i szeroka 

-Propozycja zabawy ruchowej- 

do zabawy potrzebna będzie np. 

taśma izolacyjna lub inna taśma. 

https://www.youtube.com/watch?

v=YwFY1K2vsZY 

- Polska i jej symbole narodowe 
– słuchanie opowiadania                      

M. Strękowskiej-Zaremby: 

„Dzień Flagi”(Załącznik nr 1) 

-Rozmowa na temat 

opowiadania- dzieci odpowiadają 

na pytania: Jak wygląda nasza 

flaga?, co oznaczają kolory 

naszej flagi? Jak wygląda nasze 

godło? Rodzic przypomina kiedy 

obchodziliśmy Dzień Flagi. 

Rozmowa na temat sposobu,                     

w jaki obchodzimy Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rodzic pokazuje w kalendarzu 

odpowiedni  dzień (2 maj) oraz 

zwraca uwagę na sposób, w jaki 

 - Rozwiązanie zagadki  

Wisi wysoko biało – czerwona. 

Często z wiatrem musi się 

zmagać . 

To symbol Polski, to nasz … 

(flaga) 

-Oglądanie filmu edukacyjnego 

„Polak mały” 

https://ipn.znadplanszy.pl/2015/

04/08/polak-maly-za-darmo/ 

 

-zabawa kreatywna „Flaga” 

Wykonanie flagi z dostępnych 

w domu materiałów, według 

własnego pomysłu😊 

https://www.youtube.com/watch?v=YwFY1K2vsZY
https://www.youtube.com/watch?v=YwFY1K2vsZY
https://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/
https://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/


 

został on zapisany w kalendarzu. 

Rodzic pyta: Dlaczego flaga ma 

swoje święto? Jak obchodzimy 

Dzień Flagi? Uzupełnia 

wypowiedzi dzieci. (Załącznik 

nr2) 

- Rodzic zadaje pytanie :Co 

charakterystycznego oprócz flagi 

i godła ma każdy kraj? Jeśli 

dzieci nie znają odpowiedzi, 

mówi zagadkę I. Fabiszewskiej: 

Na baczność stoimy, kiedy go 

słuchamy. 

O ciszę i powagę zawsze wtedy 

dbamy. (hymn) 

Odsłuchanie i wspólne 

zaśpiewanie fragmentu hymnu 

narodowego. 

https://www.youtube.com/watch?

v=ioUutRw9WeQ 

Wtorek 

05.05.2020 

Warszawa 

stolica Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Zabawa taneczna- 

interpretacja ruchowa piosenki 

„Płynie Wisła, płynie…” 

Potrzebna będzie chustka, biała                  

i czerwona bibuła lub wstążka- co 

jest w domu.  Rodzic tłumaczy 

dziecku zadanie: zaraz usłyszysz 

muzykę, chwyć wstążkę w dłoń 

i wykorzystując ruchy, tańcz tak 

jak czujesz. Słuchaj muzyki. Gdy 

jest szybka, tańcz szybko, gdy 

jest wolniejsza, tańcz wolniej. 

Rodzic  może prowadzić pokaz 

improwizacji ruchowej przez cały 

utwór, by dziecko, które nie ma 

pomysłu mogło naśladować. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QoXTz6yEy60 

 

 

 

 

 

 

Zabawa taneczna- 

interpretacja ruchowa 

piosenki „Płynie Wisła, 

płynie…” 

Potrzebna będzie chustka, biała                  

i czerwona bibuła lub wstążka- 

co jest w domu.  Rodzic 

tłumaczy dziecku zadanie: 

zaraz usłyszysz muzykę, chwyć 

wstążkę w dłoń 

i wykorzystując ruchy, tańcz 

tak jak czujesz. Słuchaj 

muzyki. Gdy jest szybka, tańcz 

szybko, gdy jest wolniejsza, 

tańcz wolniej. Rodzic  może 

prowadzić pokaz improwizacji 

ruchowej przez cały utwór, by 

dziecko, które nie ma pomysłu 

mogło naśladować. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QoXTz6yEy60 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60
https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60
https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60
https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60


 

- Poznawanie historii 

Warszawy. Zapoznanie                  

z herbem Warszawy  

(Załącznik 3), z legendą                       

o Warsie i Sawie: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oOUTLcq4zgs 

- Praca z mapą- Mapa Polski 

(jeżeli jest dostępna w domu, 

jeżeli nie Załącznik nr4). 

Rodzic pyta: Co oznacza słowo: 

stolica? Następnie wspólnie                  

z dzieckiem odnajduje na mapie 

miejscowość, w której mieszka  

oraz stolicę Polski– Warszawę. 

Sprawdza, jaką drogę mają do 

pokonania.  

Informuje, ile czasu potrzeba na 

taką podróż, gdyby  pojechać do 

stolicy, np. samochodem, 

autobusem, pociągiem, polecieć 

samolotem. 

-„Wirtualny spacer po stolicy”: 
poznanie zabytków Warszawy 

https://www.youtube.com/watch?

v=Klz_m44SJek 

Kolory na mapie – rozmowa 

przy mapie 

-dzieci z pomocą rodzica 

wskazują na mapie: góry, 

morze, jezioro, miasta, rzeki. 

Wspólnie obserwują jakimi 

kolorami są one oznaczone. 

Załącznik 10 

- kończenie zdań typu 

 W parku można… 

W lesie można… 

Na łące można…. 

-Zabawa dydaktyczna 

Pocztówki z Polski 

Rodzic z dzieckiem oglądają 

pocztówki, które posiadają w 

domu. Dziecko wybiera jedną – 

uważnie się przygląda. 

Następnie rodzic rozcina 

pocztówkę na kilka elementów 

(3, 4). Zadaniem dziecka jest 

poprawne ułożenie i 

przyklejenie na kartkę. 

Środa  

06.05.2020 

Bawimy się 

wspólnie            

z rodzicami 

-Zabawy ruchowe dla dzieci                    

i Rodziców: 

1 Przeprawa przez rzekę: 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz 

pokój przepływa rzeka. Długi 

rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub 

od ściany do ściany, w 

zależności od rozkładu 

mieszkania. Musicie przejść na 

drugą stronę skacząc po 

kamieniach, ale tak, aby nie 

wpaść do wody. Czym są 

kamienie? Poduszkami jaśkami 

lub innymi kawałkami materiału. 

Rozłóżcie je na podłodze tak, 

aby przejście po nich nie było 

zbyt łatwe. I po każdym 

-Zabawy ruchowe dla dzieci                    

i Rodziców: 

1 Przeprawa przez rzekę: 

Wyobraźcie sobie, że przez 

Wasz pokój przepływa rzeka. 

Długi rwący potok rozciąga 

swoje brzegi od stołu, aż do 

kanapy lub od ściany do 

ściany, w zależności od 

rozkładu mieszkania. Musicie 

przejść na drugą stronę 

skacząc po kamieniach, ale 

tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? 

Poduszkami jaśkami lub 

innymi kawałkami materiału. 

Rozłóżcie je na podłodze tak, 

aby przejście po nich nie było 

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs
https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


 

prawidłowym przedostaniu się 

na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na 

trudniejsze, tak jakby to był 

kolejny level do przejścia                     

w grze. 

 

2.Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się 

slalomem jest łatwe? To 

spróbujcie to zrobić z 

zawiązanymi oczami! Ta zabawa 

poprawia koncentrację, ćwiczy 

zapamiętywanie i koordynację 

ruchową. Zaczynacie od 

rozstawienia dwóch butelek po 

pokoju. Dziecko ma chwilę na 

przyjrzenie się i zapamiętanie 

gdzie stoją, po czym 

zawiązujecie mu oczy. Zadanie 

polega na przejściu w taki 

sposób, aby nie przewrócić 

żadnej z butelek. Gdy uda mu się 

przejść poziom, dokładacie 

kolejną przeszkodę i tak do 

momentu, aż skończą Wam się    

w domu plastikowe butelki. 

 

3.Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać nie 

tylko przy planszy! Wystarczy 

kostka do gry, dwa sznurki na 

podłodze oznaczające start, metę 

i możemy zaczynać. Ustawiamy 

zawodników przy pierwszej linii. 

Każdy z nich rzuca kostką i 

skacze tyle razy ile oczek 

wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś 

przekroczy linię mety! Prawda, 

że proste? A jakie zajmujące! 

 

Zaczerpnięto z: 

https://www.mamawdomu.pl/ 

 

zbyt łatwe. I po każdym 

prawidłowym przedostaniu się 

na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na 

trudniejsze, tak jakby to był 

kolejny level do przejścia                     

w grze. 

 

2.Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się 

slalomem jest łatwe? To 

spróbujcie to zrobić z 

zawiązanymi oczami! Ta 

zabawa poprawia 

koncentrację, ćwiczy 

zapamiętywanie i koordynację 

ruchową. Zaczynacie od 

rozstawienia dwóch butelek po 

pokoju. Dziecko ma chwilę na 

przyjrzenie się i zapamiętanie 

gdzie stoją, po czym 

zawiązujecie mu oczy. 

Zadanie polega na przejściu w 

taki sposób, aby nie 

przewrócić żadnej z butelek. 

Gdy uda mu się przejść 

poziom, dokładacie kolejną 

przeszkodę i tak do momentu, 

aż skończą Wam się    w domu 

plastikowe butelki. 

 

3.Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać 

nie tylko przy planszy! 

Wystarczy kostka do gry, dwa 

sznurki na podłodze 

oznaczające start, metę                           

i możemy zaczynać. 

Ustawiamy zawodników przy 

pierwszej linii. Każdy z nich 

rzuca kostką i skacze tyle razy 

ile oczek wyrzucił. 

Powtarzamy to aż ktoś 

przekroczy linię mety! 

https://www.mamawdomu.pl/


 

-Zabawy logorytmiczne: 

1. Zabawa z piłeczkami: 

-zabawa w parze z rodzeństwem 

czy rodzicem. 

Uczestnicy siedzą naprzeciwko 

siebie, nogi wyprostowane                            

i połączone stopami ze stopami 

partnera. Każdy uczestnik ma 

swoją małą piłeczkę. Piłeczki 

jednocześnie wprawiane są                    

w ruch, rodzic wypowiada hasła: 

tuli, tuli, hopsa, hopsa lub 

mmmm- na przerwę. Objaśnienie: 

tuli, tuli-piłeczka przemieszcza 

się między graczami turlając się; 

hopsa, hopsa- piłeczka 

przemieszcza się między 

graczami podskakując; 

mmmm- masowanie piłeczki                 

w przerwach; 

bęc- gdy piłeczki spotykają się ze 

sobą podczas ruchu. 

 

2.  Zabawa „Jadę rowerem”: 

Tekst piosenki/wierszyka: 

 Jadę sobie na wycieczkę 

rowerem, rowerem. 

Jaki ze mnie zuch, jaki ze mnie 

zuch! 

Uczestnicy siadają naprzeciwko 

siebie i stykają się rozłożonymi 

płasko rękoma (tak jak przy 

przybijaniu piątek). W trakcie 

śpiewania piosenki lub jej 

recytowania- naśladują ruch 

pedałowania. „Pedałują” 

zgodnie z tempem i charakterem  

śpiewanej/ recytowanej piosenki 

Np. pod górkę wjeżdżamy wolno 

(ruchy powolne i ociężałe), a 

zjeżdżamy z niej szybko (ruch 

szybki). Można też jechać drogą 

z koleinami, wertepami. 

 

Prawda, że proste? A jakie 

zajmujące! 

 

Zaczerpnięto z: 

https://www.mamawdomu.pl/ 

 

-Zabawy logorytmiczne: 

1. Zabawa z piłeczkami: 

-zabawa w parze                                    

z rodzeństwem czy rodzicem. 

Uczestnicy siedzą naprzeciwko 

siebie, nogi wyprostowane                       

i połączone stopami ze 

stopami partnera. Każdy 

uczestnik ma swoją małą 

piłeczkę. Piłeczki jednocześnie 

wprawiane są w ruch, rodzic 

wypowiada hasła: tuli, tuli, 

hopsa, hopsa lub mmmm- na 

przerwę. Objaśnienie: 

tuli, tuli-piłeczka przemieszcza 

się między graczami turlając 

się; 

hopsa, hopsa- piłeczka 

przemieszcza się między 

graczami podskakując; 

mmmm- masowanie piłeczki                 

w przerwach; 

bęc- gdy piłeczki spotykają się 

ze sobą podczas ruchu. 

 

2.  Zabawa „Jadę rowerem: 

Tekst piosenki/wierszyka: 

Jadę sobie na wycieczkę 

rowerem, rowerem. 

Jaki ze mnie zuch, jaki ze 

mnie zuch! 

Uczestnicy siadają 

naprzeciwko siebie i stykają 

się rozłożonymi płasko rękoma 

(tak jak przy przybijaniu 

piątek). W trakcie śpiewania 

piosenki lub jej recytowania- 

naśladują ruch pedałowania. 

https://www.mamawdomu.pl/


 

3. Zabawa clap clap song- do 

zabawy potrzebna będzie kartka 

papieru  lub gazeta i muzyka- 

poniższy linki  z filmikiem 

instruktażowym, drugi z samą 

melodią piosenki (dzieci znają                   

i bardzo lubią tę zabawę). 

https://www.youtube.com/watch?

v=-v3t0Ks0dQk 

muzyka: 

https://www.youtube.com/watch?

v=SruVR2fBQWE 

 

Inspiracją do zabaw 

logorytmicznych były własne 

materiały szkoleniowe. 

„Pedałują” zgodnie z tempem 

i charakterem  śpiewanej/ 

recytowanej piosenki 

Np. pod górkę wjeżdżamy 

wolno (ruchy powolne i 

ociężałe), a zjeżdżamy z niej 

szybko (ruch szybki). Można 

też jechać drogą z koleinami, 

wertepami. 

 

3. Zabawa clap clap song- do 

zabawy potrzebna będzie 

kartka papieru  lub gazeta i 

muzyka- poniższy linki  z 

filmikiem instruktażowym, 

drugi z samą melodią piosenki 

(dzieci znają                   i 

bardzo lubią tę zabawę). 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-v3t0Ks0dQk 

muzyka: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SruVR2fBQWE 

 

Inspiracją do zabaw 

logorytmicznych były własne 

materiały szkoleniowe. 

Czwartek 

07.05. 2020 

Poznajemy 

sąsiadów Polski 

 

- Zabawa orientacyjno – 

porządkowa „Latające orły” 

(dziecko biega po pokoju przy 

dźwiękach wygrywanych np. na 

metalowej misce czy 

instrumencie dostępnym w 

domu, z rozpostartymi w bok 

ramionami, naśladując sposób 

poruszania się latającego orła. 

Podczas przerwy w grze 

przykuca – lądują w gnieździe. 

-Słuchanie piosenki „Jestem 

Polakiem”, nauka fragmentu 

piosenki (tekst piosenki- 

Załącznik 5)  
https://www.youtube.com/watch?v=plu

g6OIrxRM&t=5s 

- Ćwiczenie słuchowe – 

dzielimy na sylaby 

Rodzic wypowiada wyrazy 

związane z Polską (flaga, Wisła 

itp.), a zadaniem dziecka jest 

podawanie całej nazwy. 

- Zabawa konstrukcyjna 

Budujemy domy 

-dziecko buduje domy z 

papierowych pudełek, rolek. 

Nazywa powstałe budowle. 

Przelicza ile jest budowli. 

- „Wielka wyprawa w świat 

Tygryska” – opowieść 

ruchowa. 

Załącznik11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=5s


 

- Wyjaśnienie znaczenia słowa 

sąsiad. 

Zagadka I. Fabiszewskiej: 

Mieszka obok ciebie, więc się 

dobrze znacie. 

Czasem też się w domach swoich 

odwiedzacie. (sąsiad) 

Rodzic pyta: Kogo nazywamy 

sąsiadem?  

Czy Polska ma sąsiadów?             

Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? 

(Poza granicami naszego 

kraju).Wyjaśnia, co znaczą 

słowa granice państwa. 

Poznanie sąsiadów Polski. 

Potrzebna jest mapa Polski 

(Załącznik nr 6) 

-Zabawa dydaktyczna „Podróż 

do wybranych krajów naszych 

sąsiadów” (Załącznik nr7) 

 

-Zabawa paluszkowa: 

Witaj, sąsiedzie! 

(Magdalena Ledwoń) 

Przyszli dzisiaj do przedszkola 

mała Polka, mały Polak. 

unosimy dwa kciuki i kiwamy 

nimi 

I witają swych kolegów 

z różnych Polski brzegów: 

Niemca, Czecha i Słowaka, 

z Ukrainy też chłopaka. 

kciukiem prawej dłoni dotykamy 

pozostałych palców prawej dłoni 

Białorusinkę, Litwinkę, 

Rosjankę i jeszcze jedną 

dziewczynkę. 

kciukiem lewej dłoni dotykamy 

pozostałych palców lewej dłoni 

A skąd jest ta dziewczynka hoża? 

Ze Szwecji – sąsiadka zza morza! 

rysujemy palcem prawej dłoni 

fale na wewnętrznej części lewej 

dłoni. 



 

Piątek 

08.05.2020 r. 

Jestem 

Europejczykiem 

-Zabawa muzyczna „Fiesta                       

i siesta” – zabawa taneczna: 

https://bit.ly/2yVQp8o 

(powyżej link z nagraniem 

utworu do pobrania) 

Rodzic wyjaśnia 

dziecku znaczenie dwóch 

hiszpańskich słów: „fiesta”, 

czyli święto, wesoła zabawa, oraz 

„siesta” – popołudniowy 

odpoczynek, drzemka.  Podczas 

„fiesty” (kiedy gra muzyka)- 

dziecko uczestniczy 

w  tańcu i  wesołej zabawie, 

gdy muzyka ucichnie, następuje 

pora „siesty” kładzie się na 

dywanie i leży bez ruchu. 

 

- Unia Europejska – rozmowa 

kierowana przez Rodzica                

w  oparciu o  treść opowiadania  

Magdaleny Ledwoń „Rozmowy 

o  Unii Europejskiej”(Załącznik 

nr 8). Rodzic prosi dziecko, aby 

na podstawie opowiadania 

wyjaśniło, dlaczego powstała 

Unia Europejska, jak wygląda jej 

flaga (pokazuje flagę Unii 

Europejskiej) i co oznacza hasło 

Unii „jedność w różnorodności”. 

 
(zabawy zaczerpnięto z Bliżej Przedszkola   4.187/2017 

„Europę zwiedzimy wzdłuż i wszerz – 

możesz wyruszyć z nami, jeśli tylko chcesz!”) 
 

-Wykonanie dowolnej pracy 

plastycznej o tematyce 

„Polska- moja ojczyzna”- 

propozycje poniżej (Załącznik 

nr 9). 

-Słuchanie wiersza - „Kim 

jesteś” 

-rozmowa na podstawie 

wiersza: 

-o jakich znakach ojczystych 

jest mowa w wierszu? 

-Jakie są nasze barwy 

narodowe? 

-jak wygląda nasze godło? 

-jak się nazywa najdłuższa 

rzeka w Polsce? 

-kim jesteśmy jeśli mieszkamy 

w Polsce? 

Załącznik12 

- Detektyw – Zgadnij, o czym 

mówię? 

Rodzic opisuje przedmiot. (W 

opisie dąży do tego, by powoli 

krok po kroku naprowadzić 

dziecko na odgadnięcie nazwy 

danego przedmiotu). 

 

-Wykonanie dowolnej pracy 

plastycznej o tematyce 

„Polska- moja ojczyzna”- 

propozycje poniżej 

(Załącznik nr 9). 
 

 

 

 

*Zamieszczone powyżej propozycje zabaw i ćwiczeń dostosowane są do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci realizujących pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną i objętych kształceniem specjalnym. 

 

 

https://bit.ly/2yVQp8o


 

Załącznik nr1: 

Opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby „Dzień Flagi” 

 

Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od 

babci Halinki. „Kredki w trzydziestu kolorach” – tak jest napisane na 

opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale wierzy babci. Ostrożnie dotyka 

paluszkiem kolejnych kredek. „Prześliczne!” – myśli. Wydaje się Adzie, że 

kredki uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład 

różowego kota albo słonia w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego 

królika? „Trudny wybór” – myśli Ada i aż wzdycha. 

Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki. 

– Pożycz mi czerwoną kredkę – prosi siostrę. 

Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie             

z czerwoną, najpiękniejszą  i najweselszą ze wszystkich kredek. – Dlaczego 

chcesz czerwoną? Buraczkowa też jest ładna. I pomarańczowa też – podsuwa 

bratu inne kredki. 

– Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich 

kolorach jest nasza flaga? –pyta Olek. 

Ada pospiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona 

nie wie takich rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy 

czoło. 

– Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa 

kolory. Gdyby była w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza – mówi. 

– Ja nie mogę! Słyszysz, tato?! – woła Olek. 

Tata kiwa głową i zwraca się do Ady. – Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, 

mimo że na świecie jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to 

barwy polskiego herbu: białego orła na czerwonym tle. Biel oznacza czystość                  

i uczciwość, czerwień odwagę i waleczność. 

– Aha – Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie. – Ja 

też chcę rysować odwagę i waleczność – mówi. 

Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych flag. 

– Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi – mówi mama. 

W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok 

podziwiać swoje dzieło. Ich okna zdobią małe biało-czerwone flagi. 

– Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku – chwali sąsiadka z drugiego 

piętra. 

– A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są 

najśliczniejsze – zapewnia ją Ada. 
 

 

 

 



 

Załącznik nr2 

Ciekawostki na temat flagi Polski. 

Flaga narodowa jest jednym z najważniejszych polskich symboli. Wywieszana 

jest na budynkach urzędów państwowych (w tym także na budynku przedszkola) 

w czasie świąt i uroczystości państwowych, a także podczas spotkań 

międzynarodowych. Dni, w których flaga państwowa obowiązkowo musi być              

w tym miejscach wywieszona, są ściśle określone. Najczęściej są one związane 

z wydarzeniami dotyczącymi utraty niepodległości lub odzyskaniem przez nasz 

kraj niepodległości. 

Poza tymi dniami flaga państwowa wywieszana jest w innych bardzo ważnych 

dla naszego kraju momentach, zarówno dobrych, jak i złych. Jest to oznaka 

jedności narodu i miłości do ojczyzny. Na domach prywatnych nie ma 

obowiązku wywieszania flagi, wielu ludzi jednak robi to, aby wyrazić 

swoje patriotyczne uczucia. Wywieszając flagę, należy pamiętać o tym, że nie 

może ona dotykać ziemi ani podłogi. 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Herb Warszawy 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  

Mapa Polski 

 

 
Czerwony punkcik- kwadracik to Łaziska Górne 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 5: 

Piosenka „Jestem Polakiem” 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

 



 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 



 

AUTOR TEKSTU: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko 

Załącznik 6 

 
 

 

 

Załącznik 7: 

 

Rozmowy o Unii Europejskiej 

(Magdalena Ledwoń) 

 
Przedszkole, do którego uczęszczali Maciuś i Karolinka, mieściło się w tym 

samym budynku, co szkoła. Czasami przedszkolaki zapraszano na szkolne 

uroczystości, podczas których ich starsze koleżanki i koledzy organizowali 

różne przedstawienia. 

Tak było i tym razem. Pani dyrektor zaproponowała, aby dzieci wspólnie z 

panią Asią obejrzały apel z okazji święta Unii Europejskiej. Udali się całą 

grupą na szkolną salę gimnastyczną. Tam posadzono ich na ławeczkach                  

w pierwszym rzędzie. 



 

Przedstawienie było bardzo ciekawe i spodobało się przedszkolakom – 

zwłaszcza moment, w którym na scenę wkroczył wielki brązowy byk – 

oczywiście nie prawdziwy, tylko taki, za którego przebrało się dwóch chłopców 

z szóstej klasy – i zaczął namawiać dziewczynkę przebraną za Europę, aby 

wsiadła na jego grzbiet. 

Po powrocie dzieci dzieliły się wrażeniami z występu. Wszystkim podobała się 

historia o Europie, ale zupełnie nie wiedzieli, co oznaczały te trudne nazwy. 

– Pani Asiu, a co to jest ta Unia Europejska? – zapytał wreszcie Maciuś. A pani 

Asia podrapała się w głowę z zakłopotaną miną. 

– Otóż Maciusiu, wiem na ten temat sporo, ale boję się, że nie będę umiała wam 

tego odpowiednio wytłumaczyć – szczerze wyznała nauczycielka. 

– Prosimy, niech pani spróbuje. – Z błagalną miną spojrzał Maciuś. 

– No dobrze – zgodziła się pani Asia. 

Dzieci przestały się wiercić i rozmawiać. Każde siedziało wyprostowane jak 

struna i uważnie nasłuchiwało, co ciekawego powie pani. 

– Wiecie, czym jest Europa? – zadała pytanie nauczycielka. 

– To kontynent, na którym mieszkamy – odpowiedziała Ania. 

– Zgadza się – przytaknęła pani Asia. – Europa, jak wszyscy wiecie, jest bardzo 

duża. 

Znajduje się w niej wiele krajów i mieszka wiele narodów. Na przestrzeni 

wieków narody te raz ze sobą walczyły, a innym razem się przyjaźniły. 

– To tak jak Kasia i Dorotka, raz się lubią, a raz czubią – powiedział Maciuś, 

rozbawiając tym stwierdzeniem całą grupę i panią Asię. 

– Troszkę tak. Ale wróćmy do tematu – stwierdziła po chwili nauczycielka. –                  

W dwudziestym wieku narody europejskie były tak ze sobą skłócone, że 

doprowadziło to do wybuchu dwóch wielkich wojen. W swój konflikt wciągnęły 

wiele krajów na całym świecie. 

– Dlatego wojny te nazywano wojnami światowymi? – zapytał Antoś. 

Pani Asia skinęła głową, po czym wróciła do swojej opowieści. 

– Te konflikty były straszne. Zginęło wielu ludzi, zniszczono wiele miast. 

Dlatego wszystkie kraje starają się nie doprowadzić ponownie do takiej 

tragedii. 

– Dlatego powstała Unia Europejska? – zapytała Karolinka. 

– Między innymi dlatego – odpowiedziała pani. – Przez szereg lat spotykały się 

najważniejsze osoby państw Europy i zastanawiały się, co można zrobić, aby 

zachować spokój i wspierać rozwój państw. Ustalono, że należy wspólnie 

pracować nad odbudową wszystkich krajów. Dzięki temu nikt nie powinien czuć 

się pokrzywdzony i wszyscy mają szansę na rozwój. Do tej odbudowy niezbędne 

było odpowiednie gospodarowanie dwoma najważniejszymi surowcami – 

węglem i stalą. Pomysł ten zaowocował utworzeniem Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i  Stali, która później przeistoczyła się w  Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą, aby w  1993 roku przekształcić się w  Unię Europejską. Teraz 



 

Unia Europejska działa jednak na troszkę innej zasadzie. 

– Na jakiej? – zapytała Karolinka. 

– Wyobraźcie sobie świnkę skarbonkę. Każdy kraj wrzuca do niej pieniądze. 

Bogatsi dają troszkę więcej, biedniejsze kraje troszkę mniej. Następnie 

zastanawiają się, komu i w jaki sposób trzeba pomóc. W końcu rozbijają świnkę 

i rozdzielają pieniążki, każdemu według potrzeb – wyjaśniła pani. – Biedniejsze 

kraje mogą dzięki temu poprawić stan swojej gospodarki i stają się wtedy 

bogatsze. Dzięki temu przy następnej zbiórce wrzucą do świnki skarbonki 

więcej pieniędzy. 

– A dlaczego Unia Europejska ma taką śmieszną flagę? – zapytała Ania. 

– Złote gwiazdy na lazurowym tle, ułożone w okrąg, oznaczają, że wszystkie 

kraje Unii ze sobą współpracują i każdy jest sobie równy. A także to, że starają 

się żyć w zgodzie – wyjaśniła nauczycielka, po czym dodała: – A czy wiecie, że 

Unia Europejska ma swoje motto? Chcecie je poznać? 

– Tak! – odpowiedziały przedszkolaki. 

– „Jedność w różnorodności” – zadeklamowała nauczycielka. – Wiecie, co to 

oznacza? 

Karolinka z wahaniem podniosła rączkę. 

– Ja chyba wiem… – zaczęła nieśmiało. – Każdy człowiek jest inny. Jedni są 

wysocy, drudzy niscy. Inni mają rude włosy albo są łysi. Ale nie wolno nikomu 

dokuczać z tego powodu, że wygląda inaczej niż my. 

– Zgadza się, Karolinko – przytaknęła pani Asia. – Jesteśmy równi, chociaż 

wyglądamy inaczej i pochodzimy z innych krajów. Dopóki ktoś nie próbuje 

zrobić nam krzywdy, powinniśmy liczyć się z jego uczuciami, tradycjami, 

obyczajami i kulturą. Tak samo jest z narodami. 

– Pani Asiu – podniosła rękę Zosia – ale po co jest w ogóle ta Unia 

Europejska? 

– Wiesz, kochanie, możemy dzięki temu podróżować do różnych krajów bez 

paszportu. W większości z nich można płacić euro, czyli walutą wspólną dla 

prawie wszystkich krajów członkowskich. Możemy robić zakupy w jednym kraju 

i przywieźć je do naszego kraju bez konieczności płacenia podatku na granicy… 

– nauczycielka wymieniała zalety Unii. 

– A dlaczego nie możemy tak jeździć do wszystkich krajów na całym świecie? – 

zapytał Maciuś. 

– I nie może być jednego rodzaju pieniądza na całym świecie? – dodała Ania. 

– Tego nie wiem, kochane dzieci – przyznała pani, rozkładając bezradnie ręce. 

– Jak urośniemy, to zaproponujemy powstanie Unii Światowej – z entuzjazmem 

krzyknął Maciuś. 

– Jeśli wam się to uda, będę z was bardzo dumna. Zostanę chyba najbardziej 

dumną nauczycielką w całej Europie… Albo nie! Na całym świecie! – zaśmiała 

się pani Asia, a dzieci zawtórowały jej zgodnym chórem. 

 



 

Załącznik nr 8: 

Propozycje prac plastycznych 

 

Propozycja 1: 

 

Potrzebujemy: 

-kartki”: zielonego i białego papieru; 

-farby: czerwona, czarna; 

-nożyczki. 

 

Wykonanie: 

Wycinamy drzewka i malujemy koronę drzewka w połowie na biało- czerwono, 

do malowania możemy użyć malutkiej gąbeczki i stemplować, pień drzewa 

wycinamy i malujemy cienkim pędzelkiem delikatne kleksy na czarno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/848295279788680366/ 

 

 

 

 

 



 

Propozycja 2: 

 

Potrzebujemy: 

-ryż 

-mała butelka 

-czerwony barwnik spożywczy lub czerwona bibuła 

-łyżeczka 

-lejek 

 

Jak przygotować ryż: Odrobinę barwnika rozpuszczamy w wodzie i dodajemy 

kilka kropel spirytusu, po to aby ryż nie brudził rączek podczas zabawy. Do tak 

przygotowanych barwników wsypujemy ryż i czekamy około 30 minut, aż 

nabierze pięknych kolorów. Na koniec trzeba ryż bardzo dobrze wysuszyć, 

najlepiej całą noc. 

 

 
https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-

ryz.html 

 

 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html


 

Propozycja 3: 

 

Uśmiechnięta zakładka do książek 

Potrzebujemy: 

-kartki papieru biała i czerwona, oraz inna wybrana np. szara; 

-nożyczki; 

-flamaster czarny 

 

Wykonanie:  

Wycinamy z białego papieru dwa  prostokąciki- większy i mniejszy,  na białe 

naklejamy czerwone, wycinamy prostokąty  z białego lub szarego papieru, 

sklejamy- jak na zdjęciu, dorysowujemy elementy . 

 
 

http://dziecieceinspiracje.pl/2020/04/11-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-

polska-w-roli-glownej.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dziecieceinspiracje.pl/2020/04/11-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-polska-w-roli-glownej.html
http://dziecieceinspiracje.pl/2020/04/11-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-polska-w-roli-glownej.html


 

Propozycja 4: 

 

A może wykonacie flagę Polski z dostępnych w domu klocków? 

 

 

Propozycja 5: 

 

Kwiat 

 

Potrzebujemy: 

 

- blok rysunkowy z białymi kartkami  

- blok rysunkowy z kolorowymi kartkami  

- klej w sztyfcie  

- ołówek  

- nożyczki - czerwoną wstążkę 

- patyczek do szaszłyków 

 

Z białej kartki wycinamy kwadrat. Składamy go na pół po przekątnej. Robimy 

tak jeszcze 2 razy. 

Ołówkiem rysujemy kształt płatka i wycinamy. Rozkładamy kwiat. Z czerwonego 

papieru wycinamy koło. Składamy je na pół i nacinamy. Rozkładamy i 

przyklejamy na środek kwiatu. Z tyłu przyklejamy patyczek, zaś z przodu 

wiążemy ze wstążki kokardkę. Gotowe! 

 

 
 

 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-

motywem.html 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-motywem.html
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-motywem.html


 

Załącznik 10 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Załącznik 11 

Tygrys wygrzewał się na słońcu i bardzo się nudził. Choć było gorąco, miał dość tej 

bezczynności, gdyż zawsze szukał okazji, by pobrykać. Położył się na plecach i 

przeciągnął się ( w leżeniu tyłem na przemian wyciąganie ramion i nóg). Pomyślał 

sobie „A gdybym tak wyruszył w świat? Tak to dobra myśl”. Następnie stanął na 

czterech łapach i zaczął je unosić po kolei (w klęku podpartym kolejne unoszenie 

prawej, lewej nogi, prawej, lewej ręki). Pobiegł na polanę, by  tam pobaraszkować: 

Przetaczał się po trawie (w leżeniu ramiona wyprostowane za głową i toczenie się w 

różne strony), wierzgał nogami jak dziki koń (w przysiadzie podpartym wyrzucanie 

nóg w tył i w górę). Brykał jeszcze na wiele tylko jemu znanych sposobów (swobodne, 

radosne ruchy), a potem pognał do lasu (bieg na czworakach). Po drodze musiał 

przeskoczyć wiele wywróconych drzew (skoki z rozbiegu). Gdy dotarł na miejsce, 

wspiął się na wysokie drzewo, aby zobaczyć jak wygląda dziś rzeka (ruchy 

naśladujące wspinanie się na drzewo). Rzeka płynęła w pobliżu, a ponieważ tego 

dnia było bardzo gorąco, chciał jak najprędzej wykąpać się (bieg na czworakach). Po 

drodze usłyszał hałas. Ponieważ nie wiedział, co on oznacza, chciał jak najciszej 

podkraść się do krzaków nad brzegiem (pełzanie). Wyglądając zza nich, zobaczył 

płynący statek, a nie chcąc być dostrzeżonym przez ludzi, odczekał aż zniknie on za 

zakrętem. Wskoczył do wody, by schłodzić swe rozgrzane ciało (naśladowanie 

pływania). Po wyjściu z wody pomyślał, że czas na popołudniową drzemkę. Znalazł 

zacienione miejsce i tam się ułożył (dzieci układają się wygodnie na podłodze). Zanim 

zasnął pomyślał sobie jeszcze „Ależ wielki jest ten świat, bardzo się zmęczyłem na tej 

wyprawie”. I natychmiast usnął. 

Zaczerpnięte: 

 https://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-13981,opowiesci-ruchowe-dla-kazdego# 

 

 

Rozmowa z dziećmi na temat zabawy: 

- Dokąd poszedł tygrysek? 

-Co tam robił? 

-Co zobaczył na rzece? 

https://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-13981,opowiesci-ruchowe-dla-kazdego


 

-Dlaczego chciał się wykąpać? 

-Jak zakończyła się jego przygoda? 

Załącznik 12 

 

- Czy wiesz, kim jesteś? 

- To oczywiste! 

- Co jest Ci bliskie? 

- Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

-biało- czerwone, 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięk, 

No i stolica 

- miasto Syrenki. 

I jeszcze Wisła, 

co sobie płynie 

raz po wyżynie, 

raz po równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie. 

Już wiesz, kim jesteś? 

- jestem Polakiem. 

 

 

 

 


