
Grupa III (4 – latki)  – Anna Pietrzak 

 

Drodzy Rodzice, 

 

W nadchodzącym tygodniu będziemy uczyć się w oparciu o tematykę: 

 

„Polska – moja ojczyzna” 

 

Na początek wysyłam Państwu na maila prezentację multimedialną pt. „Polska – nasza 

ojczyzna”- to cała wiedza o naszym pięknym kraju zebrana w pigułce. 

 

Następnie proponuję Państwu zapoznanie dziecka z dwoma wierszami M. Przewoźniaka oraz 

Cz. Janczarskiego. 

 

Czesław Janczarski 

 

„Co to jest Polska?” 

 

- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny 

dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

Marcin Przewoźniak 

 

„Wiersz o fladze” 

 

W Godle Polski Biały Orzeł 

Błyszczy na czerwonej tarczy. 

Barwy te rozpoznać możesz, 

Gdy na polską flagę patrzysz. 

Biel na górze. W dole czerwień. 

Biel uczciwość w sobie kryje. 

A czerwone jest jak serce, 

Które dla ojczyzny bije. 

 

 

Wiersze te są wstępem do rozmów na temat naszej ojczyzny oraz symboli narodowych. 

Poniżej przedstawiam pytania pomocnicze do rozmowy w oparciu o wiersze: 

 

- W jakim kraju mieszkamy? 

- Skoro mieszkamy w Polsce to jesteśmy….? (dziecko kończy wypowiedź) 

- Jakie kolory ma flaga Polski? 

- Który kolor jest na górze, a który na dole? 

- Co oznacza kolor biały, a co czerwony? 

 



Bardzo proszę zapoznać dzieci z prezentacją na temat symboli narodowych, do której link jest 

tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat symboli narodowych na podstawie zamieszczonych 

przeze mnie obrazków: 

 
 

**** 

 

Teraz proponuję Państwu pogadankę na temat najbliższego otoczenia dziecka. 

 

Proszę pokazać dziecku poniższe obrazki: 

 

   
 

- Co przedstawiają fotografie? (miasto/wieś) 

- Co znajduje się na pierwszym obrazku? 

- Co widzisz na drugim obrazku? 

- Czy my mieszkamy w mieście, czy na wsi? 

- Jak wygląda okolica wokół naszego domu? Koło czego przechodzimy, idąc/jadąc do 

przedszkola/ do babci itd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


 

Aby przejść do kolejnego zadania, proszę zapoznać dzieci z wierszem Bożeny Formy. 

 

„Domek Agaty” B. Forma 

Razem z tatą i mamą 

mieszka mała Agata. 

Agata ma miłego, 

młodszego od siebie brata. 

Mieszkają wszyscy w domku 

z błyszczącym zielonym dachem. 

Na dole mama z tatą, 

u góry Agata z bratem. 

Każdy z nich ma rower, 

razem jest ich cztery. 

Jeżdżą często na nich 

na dalekie spacery. 

Mają cztery łóżka, 

fotele cztery mają. 

Kiedy wychodzą to cztery 

palta zakładają.  

 

 

 

Rozmowa z dzieckiem kierowana pytaniami: 

 

- Z kim mieszka Agata? 

- Gdzie mieszka rodzina Agaty? 

- Kto w domu mieszka na górze, a kto na dole? 

- Kto mieszka w naszym domu? 

- Co lubisz w nim robić? 

 

Zadaniem dla dziecka będzie skonstruowanie swojego domu z klocków. Może to być sam 

dom również okolica wokół niego. 

Jeśli dziecko nie posiada klocków, może narysować lub namalować pracę plastyczną pod 

nazwą „Mój dom” 

 

**** 

 

Zabawy muzyczne 

 

Proponuję dzieciom wspólną naukę pięknej piosenki „Jestem Polakiem” do której link 

umieszczam tutaj: 

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

 

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


Poniżej wpisuję Państwu słowa tej patriotycznej piosenki, która wpadnie w ucho każdemu.  

 

 

„Jestem Polakiem” 

 

Refren: 

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 

 

Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Refren 
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 

 

Refren 

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 

 

Refren 
Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

 

 



Tematyka patriotyczna jest doskonałą okazją, aby zapoznać dziecko z jednym z 

najważniejszych polskich twórców, jakim bez wątpienia był Fryderyk Chopin.  

 

Aby ułatwić Państwu zadanie, polecam krótką prezentację na temat tego wielkiego 

kompozytora, do której link jest tutaj: 

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

 

Następnie bardzo proszę, aby dziecko ponownie wysłuchało fragmentów utworów, które 

zaprezentowane zostały w filmiku, a następnie: 

- określiło nastrój i tempo utworu 

- nazwało, jaki instrument pojawił się w utworze 

 

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.dzieci.chopin2010.pl 

Dzieci mogą tam nie tylko wysłuchać utworów Polskiego mistrza, ale również ułożyć 

interaktywne puzzle, czy pokolorować interaktywne portrety Chopina 

 

**** 

 

Bardzo proszę zapoznać dzieci z poniższymi ilustracjami: 

- Jak nazywa się miasto w którym mieszkamy? 

Bardzo proszę nazwać najbardziej charakterystyczne miejsca w Płocku i zapoznać z nimi 

dziecko. 

 

   
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=fPNsyJN_Dsk
http://www.dzieci.chopin2010.pl/


 

 

  
 

 

 
 

 

Ponadto w czwartek, 7 maja wyślę Państwu na naszego grupowego maila prezentację na 

temat naszego pięknego miasta.  

 

Bardzo proszę zapoznać dzieci ze wszystkimi udostępnionymi przeze mnie materiałami, a 

następnie zachęcić naszych milusińskich do wykonania pracy plastycznej, którą będzie 

wykonanie flagi Płocka. 

 

Zabawa plastyczna: 

 

„Barwy naszego miasta” – wykonanie flagi Płocka 

 

Dziecko potrzebuje papieru kolorowego lub bibuły w trzech kolorach: żółtym, czerwonym i 

niebieskim. 

Zadaniem malca, jest wyklejenie flagi wg wzoru z rysunku lub obejrzanej prezentacji. 

Sylwetę flagi Płocka znajdą Państwo w załączniku nr 1. 

 

 

 

 



Proszę zapoznać dziecko z tekstem opowiadania Zofii Staneckiej „Jestem stąd”: 

 

 

Zofia Stanecka „Jestem stąd” 

 

 Marta mieszkała koło parku. Kiedy szła z babcią do przedszkola, mijała staw i stojący 

obok dom z ogrodem. Pewnego dnia w ogrodzie pojawili się chłopiec i kot. Chłopiec stał przy 

ogrodzeniu, a kot siedział przy nim i mył sobie łapki. 

- Cześć! – przywitała się Marta. Chłopiec jednak milczał. – Jesteś stąd? – ciągnęła, ale nie 

doczekała się odpowiedzi. Odwróciła się i pobiegła do babci. 

- Co za okropny chłopak! – krzyknęła Marta. – Nic nie mówi, a spytałam tylko, czy jest stąd! 

- Może wcale nie jest. – zasugerowała babcia. 

- Przecież tu mieszka. 

- Mógł niedawno przyjechać z innego miasta albo nawet kraju. 

- I co z tego? – burknęła Marta. 

- Nie zrozumiał cię. Jesteś stąd, czyli nie tylko z okolic parku, ale też z Polski. Jesteś Polką i 

mówisz po polsku. 

- A tamten chłopak? 

- Na jego domu wisiała flaga. Wracając możemy sprawdzić jaka. 

- Po co wisiała? – zainteresowała się Marta. 

- Chociażby po to, żebyś wiedziała że mieszka tam ktoś z innego kraju. My też wywieszamy 

flagę biało – czerwoną i naklejamy w oknie plakat z białym orłem w koronie, który jest 

polskim godłem. Pamiętasz, jak przed mundialem tata szukał flagi w pawlaczu? 

- A kiedy ja w końcu znalazł, zawiesił na kiju od szczotki i pomalował policzki na biało i 

czerwono! – przypomniała sobie Marta.  

- Kibicował polskiej drużynie. Ale flagę  wywieszamy też z innych okazji, na przykład 

ważnych dla Polski wydarzeń i świąt.  

 Następnego dnia, gdy Marta szła do przedszkola, chłopiec znowu był w ogrodzie. 

Obok niego stał jakiś pan, który na widok babci i Marty podszedł do ogrodzenia. 

- Dzień dobry! – zawołał. – Maks opowiedział mi o wczorajszym spotkaniu. Nie przywitał 

się, bo niedawno przyjechał ze Szwecji  i dopiero uczy się mówić po polsku. Dlatego dziś ja 

przywitam się za niego.  

- Dzień dobry. – powiedziała babcia. 

Marta uśmiechnęła się do Maksa, a on odwzajemnił jej uśmiech. 

 Dwa dni później Marta spotkała Maksa na placu zabaw. Nadal nie mówił po polsku, 

ale gdy zaczęli się bawić, okazało się, że rozumieją się bez słów. A potem Maks zaprosił 

Martę do swojego ogrodu. 

- Miau! – przywiał ich kot Maksa w międzynarodowym kocim języku. 

 

Pytania do rozmowy: 

- Kogo Marta zobaczyła w ogrodzie? 

- O co Marta zapytała Maksa? 

- Dlaczego chłopiec nie odpowiedział na jej pytanie? 

- Co znaczyły słowa babci kiedy powiedziała do Marty: „Jesteś stąd…” 

- Dokończ zdanie „Mój kraj jest…” 

 

Bardzo proszę zapoznać dzieci z prezentacją multimedialną pt. „Najpiękniejsze miasta 

Polski”, którą w piątek prześlę Państwu na grupowego maila, a następnie zachęcić naszych 

milusińskich do wykonania karty pracy (załączniki nr 2, 3) 

 



Zabawy ruchowe: 

 

Na początku proponują dzieciom poranną gimnastykę, która na pewno sprawi, że z werwą 

podejdą do czekających ich aktywności  

Link do wspólnych zabaw ruchowych podaję poniżej: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Yea4gQ3vB2Q&feature=emb_log 

 

Zabawa ruchowa „Orły” 

 

Dziecko biega po pokoju przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: „Orły lądują” i 

zatrzymanie muzyki (dowolnej) kuca na podłodze i opuszcza ręce. 

 

 „Krakowiaczek” - zabawa muzyczno-ruchowa 

 

W takt muzyki dziecko porusza się cwałem bocznym, trzymając prawą rękę wyprostowaną w 

kierunku tańca, a lewą pod bokiem. Na sygnał rodzica np. klaśnięcie zmienia ręce i kierunek 

tańca. 

Link do „Krakowiaczka”: https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo 

 

„Wysoki, niski dom” – zabawa orientacyjno – porządkowa 

 

Dziecko biega w tempie podanym na bębenku (lub innym instrumencie). Na hasło: „Wysoki 

dom” – zatrzymuje się i unosi ręce jak najwyżej, stając na paluszkach. Na hasło: „Niski dom” 

– zatrzymuje się i kuca. 

 

„Na ulicy” – zabawa ruchowa 

 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie podanym na dowolnym instrumencie. Na przerwę w 

grze zatrzymuje się i na hasło: „Rowerek” – kładzie się na plecach, unosi nogi do góry i 

naśladuje pedałowanie. Na hasło: „Piesi” – zatrzymuje się i maszeruje w miejscu. 

 

„Chorągiewka i orzeł” – zabawa ruchowa 

 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie podanym na dowolnym instrumencie. Na przerwę w 

grze zatrzymuje się i na hasło: „Chorągiewka” – wyciąga złączone ręce przed siebie i porusza 

nimi w prawo i w lewo, naśladując powiewającą flagę. Na hasło: „Orzeł” – biega po pokoju i 

porusza rękami w górę i w dół, naśladując ruch skrzydeł. 

 

„Flagi na wietrze” – ćwiczenia oddechowe 

 

Rodzic przypomina o nabieraniu powietrza nosem i wydychaniu ustami. Rodzic mówi: 

„Wieje wietrzyk” – dziecko delikatnie i krótko dmucha na flagę (może być chusteczka). Na 

hasło: „Wieje silny wiatr” – dmucha mocno i długo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Yea4gQ3vB2Q&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo


Na zakończenie tygodnia, jak zawsze polecam dzieciom zagadki: 

 

1.To miejsce w którym mieszkamy, to 

nasza ojczyzna. 

To nasze państwo, każdy to przyzna. 

Pod biało-czerwonymi barwami się 

skrywa, 

Jak nasz piękny kraj się nazywa?  

(Polska) 

 

2.Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w 

koronie. Kto tego symbolu nie zna, niech ze 

wstydu zaraz spłonie.(godło) 

 

3.W oczach się mieni biel przy czerwieni 

powiewa w święto na polskiej ziemi. 

(flaga) 

 

4. Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 

Choć Wybicki jest autorem. 

Pieśnią jest państwa polskiego 

Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 

Ta szeroka rzeka płynie, 

 po polskiej krainie. 

Niczym błękitny, ostry nóż, 

 przecina Polskę wzdłuż. 

Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i 

stolicę 

W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. 

(Wisła) 

Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 

która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 

Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 

I stolicą państwa  polskiego mianowano.  

Przez nie rzeka Wisła przepływa, 

Zatem jak stolica Polski się nazywa? 

(Warszawa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Sylweta flagi Płocka do pracy plastycznej (ozdabiać poziomo) 

 

                           

 



Załącznik nr 2 

 

Pokoloruj godło według instrukcji 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 

 

Obrysuj flagę po śladzie i pokoloruj według wzoru   

 

 

 
 

 

 

 


