
GRUPA XI – 5-6 LATKI – propozycje dla rodziców 

na tydzień 04.05 – 08.05.2020r. 

 

Drodzy Rodzice!  

Rozpoczął się miesiąc maj. W dalszym ciągu przesyłamy Wam nasze propozycje do 

zabaw w domu. Mamy nadzieję, że spodobają się Wam. Na nadchodzący tydzień 

proponujemy wirtualną wędrówkę po Polsce. Aby utrwalić informacje, warto 

rozmawiać z dzieckiem o tym, w jakim kraju mieszkamy, jakie kraje są sąsiadami 

Polski, co to znaczy, że należymy do Unii Europejskiej. Warto rozmawiać z 

dzieckiem, w jakich miejscach kraju mieszkają krewni dziecka, wskazywać te 

miejsca na mapie Polski.  

Życzymy udanej zabawy! 

 

Nasze propozycje: 

Aktywność umysłowa 

1. „Polska”- słuchanie fragmentu wiersza M. Strzałkowskiej  

Polska (fragment)  Małgorzata Strzałkowska  
 

Polska leży w Europie.  
Polska to jest kraj nad Wisłą.  
Polska leży nad Bałtykiem.  
I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 
 
Polska naszą jest ojczyzną –  
Tu żyjemy, tu mieszkamy.  
Tu uczymy się, bawimy,  
I marzymy, i kochamy.  
 

Herb, czasami zwany godłem,  

To jest wspólny znak rodaków.  
Orzeł na czerwonej tarczy  
To odwieczny herb Polaków.  
Flaga jest symbolem państwa.  
Tak wygląda polska flaga –  
Biały kolor to szlachetność,  
Czerwień – męstwo i odwaga. 
 
Polskim Hymnem Narodowym  
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  
„Jeszcze Polska nie zginęła” –  
Któż z Polaków nie zna tego? 



Dziecko po wysłuchaniu treści wiersza ogląda mapę Polski, wskazuje morze 

bałtyckie, obok może umieścić flagę Polski a po przeciwnej stronie godło Polski. 

Zadaniem dzieci w trakcie słuchania jest wskazywanie symboli pojawiających się w 
treści wiersza. 
 Można przeprowadzić zabawę słuchową „Gdzie jest j? ” 

Dzieci stoją a rodzic powoli ponownie czyta tekst wiersza Polska. Zadaniem dziecka 
jest przykucnięcie, gdy usłyszą słowo zawierające głoskę j na początku, na końcu 
lub w środku słowa. Jeśli dziecko się pomyli, powinien stać na jednej nodze aż do 
następnego słowa z j. Może pomóc dziecku, akcentując właściwe słowa.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

Można wykorzystać pokolorowane wcześniej obrazki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. „Jak się czujesz, gdy…” – zabawa dramowa.  

 
Na początek należy wyjaśnić zasady zabawy: Za chwilę przeniesiemy się w naszej 
zabawie do smoczej jamy, takiej samej jak pod Wawelem. Smoka tam już nie ma od 
dawna, bo – jak wiecie – znamy go tylko z legendy. Ale będziemy poruszać się po 
pieczarze i wyobrażać sobie, jak moglibyśmy się poczuć, gdyby wydarzyło się coś, o 
czym opowiem. Postarajcie się to pokazać mimiką twarzy, gestem, słowem. 
Rodzic snuje opowieść, w której dzieci zwiedzają smoczą jamę, konstruuje zdania w 
taki sposób: Wędrujemy przez jaskinię. Rozglądamy się. Pokażcie, jak się czujecie, 
gdy niespodziewanie spotkamy nietoperza, gdy zobaczymy światełko w kącie jaskini, 
gdy spotkamy innych ludzi, gdy znajdziemy smoczy kieł, gdy znajdziemy wyjście itp. 
Kończąc zabawę należy powiedzieć: Teraz kończymy naszą wyprawę, wychodzimy z 

jamy, znowu jesteśmy przedszkolakami.  
 

 

3. „Zagadki znad Wisły”- zabawa językowa z wykorzystaniem tekstu E. 

Śnieżkowskiej -Bielak  

 
Zagadki znad Wisły – prosimy o udostępnienie dziecku mapę Polski, dziecko 
wodzi palcem po Wiśle zaznaczonej na ilustracji, odszukuje miejsce, skąd wypływa 
Wisła, odczytują nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza. 
 Następnie rodzic zaprasza dziecko do zabawy: Przeczytam za chwilę zagadki 
dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi z gór do morza. 
Poproszę, żebyście spróbowali je odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje się z treścią 
wiersza. Spróbujemy razem odszukać i wskazać te miasta na mapie.  

Zagadki znad Wisły  
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak  
 

Zagadka pierwsza  
Popłyniemy Wisłą  
Razem z rybitwami,  
Zobaczymy miasta,  
Co leżą przed nami.  
Już zakręca rzeka  
I czule oplata  
Miasto, co pamięta  

Dawne dni i lata.  
Bogactwo i chwałę,  
Mężnych królów wielu,  
Którzy tu rządzili  
Na polskim Wawelu.  
Każde dziecko teraz  
Na pewno odpowie,  
Gdzie jest zamek Wawel?  
No, proszę? W (Krakowie). 

 

Zagadka druga  
Na brzegu Syrenka,  
Miasta swego broni.  



Tarczą się osłania  
I miecz trzyma w dłoni.  
Dalej – Stare Miasto –  
Barwne kamieniczki.  
Zbiegają ku Wiśle  
Wąziutkie uliczki 
Zamek, a przed zamkiem  
Na szczycie kolumny  
Stoi sam król Zygmunt  
Z miasta swego dumny.  
Więc jakie to miasto,  
Gdzie wciąż mieszka sława?  
To stolica Polski,  
A zwie się (Warszawa). 

 
Zagadka trzecia  
Teraz popłyniemy  
Do miasta pierników,  
Sporo się dowiemy  
Tu o Koperniku.  
Kiedy wyruszymy  
Ulicami miasta,  
Pomnik astronoma  
Przed nami wyrasta. 
To jego nauka  
Sprawiła, że może  
Teraz kosmonauta  
W gwiezdne mknąć przestworze.  
Pierniki tu lepsze  
Niż piecze babunia.  
Gdzie dopłynęliśmy?  
Do miasta (Torunia). 
 
Zagadka czwarta  
Płyńże, miła Wisło,  
Płyń, Wisło szeroka!  
Wtem, słońce zabłysło –  
Przed nami zatoka! 
Wisła z sinym morzem  
Zostać zapragnęła  
I o rannej zorzy  

Do morza wpłynęła. 
Patrzy na ich przyjaźń  
Neptun i po pańsku  
Informuje Wisłę,  
Że jest wreszcie w (Gdańsku). 
 
 
 
 
Aktywność matematyczna 
 
„Nasze monety i banknoty” – zabawy matematyczne  



-wykonuje proste operacje matematyczne 

„Pieniądze” – giełda pomysłów. Rodzic zadaje dziecku pytania: Gdzie jeszcze – poza 

godłem – znajduje się wizerunek orła? Na czym jest?  Rodzic do worka / pudełka 

wkłada monety. Dziecko próbuje odgadnąć, co jest w środku po dźwięku, a 

następnie po dotyku.  

• pudełko / worek, monety  

„Orzeł i reszka” – oglądanie monet przez lupę, omówienie ich wyglądu.  

• monety, lupa  

„Monety i banknoty” – zabawa, porównywanie zbiorów, zabawy matematyczne z 

monetami. Dziecko układa przed sobą wypchnięte monety i banknoty. Dzieli swój 

zbiór na podzbiory: monet 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknotów. Porównuje swoje zbiory. 

Ustala, że wszyscy mają tyle samo pieniędzy. Rodzic zadaje dziecku pytania: Ile 

masz monet: jedno–, dwu–, pięciozłotowych? Jak wygląda moneta 1 zł, czym się 

różni od 2 zł i 5 zł? Dziecko układa przed sobą pięć monet o nominale 1 zł, Rodzic 

prosi, by dołożyło jeszcze 2. Pyta, ile zł mają razem. 

 

„Sklep” – zapoznanie z aspektem monetarnym. Rodzic pokazuje dziecku zabawkę i 

mówi, że kosztuje ona 2 zł. Prosi, by dziecko wyłożyło tyle pieniędzy, ile potrzeba, by 

ją kupić. Następnie pokazuje zabawki: za 5 zł, za 4 zł itd. (Uwaga! dziecko może w 

inny sposób wybrać potrzebne pieniądze, np. przy 4 zł: 4 x 1 zł, 2 x 2 zł, 2 x 1 zł + 2 

zł). Rodzic pyta dziecko: Czy znacie jeszcze inne banknoty? Jakie mają nominały? 

Jak wyglądają? 

 • monety (1, 2, 5 zł), karteczki z ilustracjami produktów i ich cenami (po 1, 2, 5 zł) 

 
 
Aktywność muzyczna 
 
 

1. „Jestem Polakiem”- słuchanie piosenki, zabawy rytmiczno- ruchowe 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 

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…. 

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


 
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…. 
 
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… 
 
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… 
 
 
Dziecko wysłucha i śpiewa piosenkę, gestem i ruchem ilustruje utwór, odtwarza 
proste układy taneczne w różnorodny sposób 

 
„Tańcząca Syrenka” –Dziecko trzyma ręce na biodrach i kołysze się na boki w lewo 
i w prawo. Podczas refrenu w rytm piosenki tańczą części ciała dziecka, które 
wymienia rodzic: głowa, ręce, głowa i ręce, nogi, biodra 
 
 „Tańcząca Syrenka”- https://www.youtube.com/watch?v=H4M_QVF-58g 
 
 
 
Aktywność plastyczna 
 

1.  „Godło Polski”- praca plastyczna 
Dziecko koloruje, wykleja plasteliną lub skrawkami papieru kontur godła Polski, 

można wykorzystać do wyklejania piórka, skrawki materiału i inne ozdoby wg 
uznania dziecka. Kontur godła poniżej. 
 
 

2. „Makieta Warszawy” – przestrzenna praca plastyczna.  
 
Na podstawie planu miasta, dziecko próbuje na dużym kartonie odwzorować kształt 
granic Warszawy. Ozdabiają makietę, tworząc Wisłę, parki, ulice. Z małych pudełek 
np. po lekarstwach, dzieci tworzą wieżowce, bloki mieszkalne i domy. Mogą ulepić z 
plasteliny zabytki warszawy – pomnik Syrenki, Kolumnę Zygmunta, pomnik 
Chopina, pomnik złotej kaczki 

https://www.youtube.com/watch?v=H4M_QVF-58g


 Na tak wykonanej makiecie ustawiają również rzeźby z plasteliny. Można 
zasugerować dzieciom, że większość tych zabytków znajduje się w centrum miasta, 
ale nie jest konieczne wierne odwzorowanie realiów.  
Pomocne mogą być ilustracje lub zdjęcia przedstawiające pomniki, zabytki. 
 

 

 

 

 

 

 

Aktywność ruchowa 

1.„Kocham Cię, Polsko” – Rodzic daje dziecku dwie flagi biało–czerwone włącza 

melodię Kocham Cię, Polsko. Dziecko porusza flagami w rytm muzyki, tworzy 

własny układ choreograficzny z flagami. Następnie prezentują go sobie nawzajem.  

2. „Zwiedzamy Polskę” – Dziecko i Rodzice tworzą pociąg i ruszają po Polsce. Każdy 

przez chwilę jest lokomotywą i mówi, dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego 

miasta). Dziecko stara się zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić 

je na koniec zabawy.  

3. „Dom ojczysty” – dzieci dobierają się parami i z gąbkowych klocków budują domy 

(klocki z gąbki) 4. „Mali żołnierze” – dziecko i rodzice maszerują dookoła pokoju 



naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unoszą kolana i wymachują rękami. 

Rodzic wydaje komendy, np. Padnij! (dziecko kładzie się na podłodze), Czołgaj się! 

(czołga się), Powstań! (wstaje), Kryć się! (chowają się za jakimś przedmiotem).  

 

Codzienne zabawy 

1.„Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna (masażyk). Dziecko siedzi w kręgu jedno 

za drugim, wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i 

ruchami Rodzica.: Idą słonie,  (na plecach kładziemy całe dłonie) potem konie,  (na 

plecach kładziemy piąstki) panieneczki na szpileczkach.  (palce wskazujące z 

gryzącymi pieseczkami – szczypanie) Świeci słonko,  (zataczamy dłońmi kółka) 

płynie rzeczka,  (rysujemy linię) pada deszczyk.  (uderzamy w plecy wszystkimi 

palcami) Czujesz dreszczyk?  (łaskotanie) 

2. „Biało–czerwoni” – zabawa z piłką. Dziecko siedzi na podłodze, Rodzic rzuca piłkę 

do dziecka, podając jakiś kolor. Gdy dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie 

piłki. Gdy kolor będzie inny, łapie piłkę i ją odrzuca. Gdy się pomyli, robi trzy 

przysiady (piłka) 

3. „Gdzie mieszkasz?” – utrwalenie własnego adresu zamieszkania. Dziecko kuca w 

domkach (hula–hoop). Rodzic włącza dowolną muzykę i wypowiada polecenia: Na 

spacer idą dzieci, które mieszkają w… (R. podaje nazwę miejscowości lub ulicy). 

Dziecko, które mieszka w tej miejscowości lub przy tej ulicy, wychodzi z domków i 

porusza się w rytm muzyki. Kiedy muzyka, cichnie wracają do domków (hula–Hoop. 

4.Gniazdo białego orła - Baśnie Polskie 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 
 
 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


Plan Warszawy 
 

 



 



 


