
PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI 5-LETNICH 

ODDZIAŁ IV 

NAUCZYCIEL: MGR MAŁGORZATA OSTROWSKA 

 

04.05.2020 – 08.05.2020 

Tematyka tygodnia: Polska to nasz dom 
 

04.05 (Poniedziałek) 

Palcem po mapie Polski - zabawy z mapą. 

Wprowadzenie w tematykę zajęć wierszem: 

“Na dole mapy góry wysokie! 

Mrugają Tatry nad Morskim Okiem. 

Kto chciałby w wodzie stopy zamoczyć? 

Choć lodowata, widok uroczy! 

Przecina mapę nitka błękitna. 

Jak się nazywa ta rzeka? Wisła! 

Z gór nas zabierze ta rzek królowa, 

do Waweskiego Smoka z Krakowa. 

Na samej górze Bałtyckie Morze. 

Roi sie w morzu od dziwnych stworzeń. 

Chodźmy na spacer piaszczystą plażą, 

Może się jakieś ryby pokażą? 

Och, jaka piękna ojczyzna nasza! 

W podróż po Polsce wszystkich zaprasza! 

Wędrujcie ze mną – mówi Gagatek. 

Zwiedzimy kraj nasz, palcem po mapie.” 

 

Dziecko wskazuje położenie Polski na mapie Europy, z pomocą rodzica poznaje nazwy państw, 

które sąsiadują z Polską, potrafi odpowiedzieć na pytanie, które miasto jest stolicą naszego kraju, w 

jakim mieście mieszka, jaka rzeka przez nie przepływa, wymienia znane zabytki i ciekawe miejsca 

w Płocku. Rodzic pokazuje dziecku, że na górze mapy Polski znajduje się Morze Bałtyckie, a na 

dole położone są góry Tatry. 

Proponuję również obejrzenie fotografii różnych zakątków Polski, by uwrażliwić dziecko na piękno 

polskiego krajobrazu. 

Https://1001miejsc.pl/najpiekniejsze-krajobrazy-polski/ 

 

05.05 (Wtorek) 

Polskie symbole narodowe. 

Wprowadzenie w tematykę zajęć – oglądanie filmu edukacyjnego. 

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

Po obejrzaniu filmu:dziecko powinno powiedzieć, jakie są polskie symbole narodowe, opisać ich 

wyglą oraz zaśpiewać hymn z zachowaniem odpowiedniej postawy. 

Patriotyczny qiuz – rodzic czyta propozycje poniższych zachowań, a dziecko odpowiadając tak lub 

nie wybiera te patriotyczne: 

– Znam symbole narodowe. 

– Potrafię zaśpiewać hymn. 

– Gdy słyszę hymn, tańczę. 

– Wybieram polskie towary. 

– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce. 

– Podczas świąt narodowych wywieszam flagę. 

– Bawię się godłem i rysuję po nim. 

– Kibicuję polskim sportowcom. 

https://1001miejsc.pl/najpiekniejsze-krajobrazy-polski/
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


– Uczę się historii naszego kraju. 

Podsumowanie quizu: symbole narodowe należy szanować. 

 

“Flaga Polski” - wyklejanie  konturu krepiną. 

Wycinamy prostokąt i dzielimy go wzdłuż na połowę. Dziecko przykleja na dole czerwoną bibułę, a 

rodzic dokleja długą wykałaczkę. 

Rodzic uświadamia dziecku, że wywieszanie flagi w oknach, urzędach czy instytucjach 

państwowych jest sposobem celebrowania obchodów ważnych świąt i wydarzeń narowowych. 

 

06.05 (Środa) 

„Orzeł i reszka” - zabawy matematyczne z użyciem monet oraz banknotów lub ich modeli. 

Czym będziemy się dziś zajmować? - Zagadki wprowadzające do zabaw (ostatni wyraz powinno 

odgadnąć dziecko): 

Szeleszczą w portfelu: 

jeden warty dziesięć, 

a inny – sto złotych. 

Jak się nazywają? (Banknoty.) 

 

Płaskie, metalowe, 

ciężkie ciut, niestety. 

Brzęczą w portfelu. 

Co to jest? (Monety.) 

Dziecko (dla bezpieczeństwa sanitarnego w rękawiczkach) obserwuje monety i banknoty o różnych 

nominałach, poznając ich charakterystyczne cechy. 

Modele monet możemy przygotować sami: 

Każdą monetę wkładamy pod kartkę i dokładnie zamalowujemy ołówkiem tak, aby na kartce 

pojawił się odrys monety. Aby moneta się nie przesuwała, przytrzymujemy ją palcami przez kartkę. 

Następnie odwracamy monetę i odrysowujemy rewers. Obydwa obrazki wycinamy i sklejamy ze 

sobą. Moneta jest już gotowa. W ten sposób można przygotować kilka zestawów monet, które 

posłużą do wspólnej zabawy, np. w sklep. 

 

“Sklep z zabawkami” - dobieranie ilości monet do cen. 

Dziecko wybiera kilka zabawek do “domowego sklepu”, a rodzic przyczepia do nich różne ceny 

(zabawki nie piwinny kosztować więcej niż 10 zł). Gromadzimy monety o nominałach od 10 gr do 

5 zł. Dziecko z pomocą rodzica dobiera właściwą ilość monet (w różnych konfiguracjach) do cen. 

 

“Parking dla monet” - zabawa polegająca na dzieleniu zbioru monet na podzbiory wg. ich wartości. 

Na kartce (A4 lub większa) rysujemy dziewięć dużych kwadratów oddzielonych od siebie „drogami” 

o szerokości ok. 2,5-3 cm. Każdy kwadrat będzie miejscem parkingowym dla jednego rodzaju 

monet. W kwadratach zaznaczamy otwarte „wjazdy” o szerokości 2,5-3 cm. Dziecko musi 

„zaparkować” wszystkie monety na odpowiednich miejscach. W tym celu przesuwa palcem każdą 

monetę, „jadąc” po wytyczonych drogach tak, aby nie przekroczyć żadnej linii. 

 

Rodzic daje dziecku zadania, które wymagają liczenia i logicznego myślenia. Stopniowo zwiększa 

trudność poleceń. 

Do zabawy potrzebne będą: 

– Łatwo policzalne produkty, np. jabłka, zabawki 

– Pieniądze (zestaw monet i banknotów lub kilkanaście monet 1 zł) 

1. Jeżeli jedno jabłko kosztuje 1 zł, to ile zapłacisz za dwa jabłka? 

2. Jeżeli masz 3 zł, a kupisz jedno jabłko, ile pieniędzy Ci zostanie? 

3. Jeżeli chcesz kupić jedno jabłko oraz jedno autko, które kosztuje 5 zł, to ile zapłacisz za 

wszystko? 



4. Jeżeli ja kupię autko, a ty pięć jabłek, to kto zapłaci więcej za zakupy? 

5. Masz 10 zł na zakupy. Co możesz za nie kupić? (Ile jabłek? Ile autek?) 

 

Przy okazji prowadzenia zabaw dydaktycznych z monetami warto zapoznać dziecko z pojęciem 

oszczędności – czyli pieniędzy, których nie wydajemy na niepotrzebne zakupy (np. słodycze lub 

małe zabawki, które szybko się psują), tylko odkładamy i czekamy, aż zbierzemy odpowiednią 

kwotę, aby kupić rzecz większą i fajniejszą. Można umówić się z dzieckiem, że przez ustalony 

okres, np. miesiąc, będzie otrzymywało codziennie określoną kwotę, np. 1 zł. Szukamy z dzieckiem 

celu oszczędzania, np. zabawki, na którą trzeba przez wiele dni (np. 30) odkładać pieniądze. 

Dziecko ćwiczy w ten sposób silną wolę, stara się jak najdłużej nie wydawać pieniędzy. Co kilka 

dni razem sprawdzamy, ile dziecko już zebrało, a ile jeszcze mu brakuje do zaplanowanego zakupu 

(to również bardzo dobra metoda na naukę liczenia). 

 

07.05 (Czwartek) 

„Moje miejsce” wiersz D. Niemiec 

„Miejsce gdzie żyję, ten piękny zakątek świata, 

miejsce, w którym każdego traktuję jak brata, 

miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza, 

miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża, 

miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba, 

miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba, 

miejsce dumnego orła opieką otoczone, 

miejsce, którego barwy są biało – czerwone, 

to miejsce kocham, dbam o nie, szanuję, 

to miejsce to Polska, za jej piękno dziękuję. 

Po przeczytaniu wiersza próbujemy wraz z dzieckiem wymienić przymiotniki opisujące Polskę oraz 

uczucia, którymi ją obdarzamy. Powtórzmy kilka razy wybrany fragment wiersza, aby dziecko 

mogło go zapamietać. 

Następnie odtwarzamy piosenkę Wielcy Polacy https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E 

która stanie się inspiracją do rozmowy na temat sławnych na całym świecie Polaków. Warto 

przybliżyć dziecku postać: Jana Pawła II, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Mikołaja 

Kopernika, Marii Skłodowskiej – Curie, Wisławy Szymborskiej, Adama Małysza, Roberta Kubicy, 

Roberta Lewandowskiego i objaśnić, czym zasłużyli na to, by nazywać ich wielkimi. 

 

Zachęcam również do zapoznania dzieci w dwoma polskimi legendami, do których dziecko może 

wykonać sylwety np. smoka wawelskiego, szewczyka, warszawskiej syrenki, a potem przyczepić je 

do długich wykałaczek i odegrać teatrzyk sylwet, co z pewnością uatrakcyjni tekst i pozwoli 

bardziej zaangażować dziecko. 

Legenda o smoku wawelskim 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to 

ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok 

zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci 

krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. Na mieszkańców Krakowa padł blady 

strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety 

żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już 

nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze 

najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. Gdy wydawało 

się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się ubogi 

szewczyk. 

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, nisko 

się kłaniając. 

https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E


W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł. 

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie 

się od groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już przygotowane. 

Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i 

dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko 

potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł 

smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka 

ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w 

kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy 

nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec 

został bohaterem całego miasta, a król sowicie go wynagrodził. 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem figurę 

wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

Legenda o warszawskiej syrence 

Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada. Krążyła w niej 

legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie 

widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili, że 

to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym głosem. 

Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu. 

- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden z 

nich. 

- Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nadbrzeżnych trzcinach. Ale trzeba by 

było wziąć ze sobą pochodnię, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy - dodał drugi. 

- W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy potrzebowali 

ognia - odezwał się trzeci. 

Pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni. 

Kiedy nadeszła noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie 

czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a potem 

zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się poruszyć, 

aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk. 

- Zatkajcie tym uszy - powiedział, podając go towarzyszom. 

Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć. 

Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. Postawili na straży najmłodszego rybaka, 

a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. Młody rybak 

przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, odetkał sobie uszy, aby 

usłyszeć co mówi. 

- Wypuść mnie, proszę. 

- Jak to? Mam cie uwolnić? - zapytał zdziwiony. 

- Tak. Uwolnij mnie i chodź ze mną - odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych 

pieśni. 

Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali 

rybacy wrócili do chaty po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń. 

 

Lecz było już za późno. Syrena dopływała już do środka rzeki. Przestraszony krzykami młody 

rybak również skoczył do wody i płynął do syreny, mimo nawoływań pozostałych, aby wracał na 

brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu: 



- Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby 

ostrzec was przed niebezpieczeństwem! A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście 

sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was 

bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie 

poradzicie. 

Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, który 

podążył za nią. 

Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto - Warszawa. Mieszkańcy nie zapomnieli o 

swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże 

bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów Warszawy, ani razu się nie 

pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy. 

 

„Polskie tańce narodowe” - zabawy przy muzyce. 

Zapoznajemy dzieci z melodią i krokami tańców narodowych. 

Polonez https://www.youtube.com/watch?v=7KSvhPz7MME   

Krakowiak https://www.youtube.com/watch?v=9Stn-IdHSdk 

Kujawiak https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 

Oberek https://www.youtube.com/watch?v=3WTJFYVQYVw 

Mazur https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps 

Dziecko określa dynamikę utworów (szybki czy wolny), obserwuje charakterystyczne dla danego tańca 

figury oraz stroje ludowe tancerzy. 

Po obejrzeniu występów zespołów ludowych ponownie odtwarzamy utwory, aby dziecko w sposób 

swobodny mogło interpretować muzykę, którą słyszy – powinno dostosować ruch do jej tempa. 

Rodzic wraz z dzieckiem może zatańczyć podstawowy krok poloneza, aby rozwijać umiejętność 

odtwarzania prostych układów tanecznych. 

 

08.05 (Piątek) 

„Orzeł Biały” 

Wprowadzenie w tematykę zajęć - słuchanie wiersza „Znak” M. Łaszczuk 

                                                            „Czy ty wiesz, jaki to znak, 

                                                          w czerwonym polu biały ptak? 

                                                        Wiem, odpowiedział Jędrek mały, 

                                                          to jest znak Polski: Orzeł Biały.” 

Proponuję obejrzenie filmu „Gniazdo białego orła” - Baśnie Polskie 

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

 

„Orzeł Biały” - praca plastyczna – origami płaskie z koła. 

Potrzebne materiały i wygląd pracy pod linkiem: 

https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola 

Dziecko powinno samo odrysować i wyciąć koła potrzebne do wykonania pracy. 

Rodzic pyta dziecko, gdzie można zobaczyć godło Polski? np. w urzędach. 

 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
– „Zwiedzamy Polskę” - zabawa z elementami marszu – dziecko wraz z rodzicem tworzy 

pociąg i maszeruje po pokoju, co pewien czas zatrzymując się i wymieniając nazwę polskich miast 

np. Kraków (wg legendy w Krakowie mieszkał smok Wawelski – zamieniamy się w smoki), 

Gdańsk (jesteśmy nad Bałtykiem, więc naśladujemy pływanie w morzu), Zakopane (jesteśmy w 

górach, więc się wspinamy), Poznań (symbolem tego miasta są koziołki, więc rodzic z dzieckiem 

opierają się wewnętrzną stroną dłoni i siłują). 

– “Orły” - zabawa bieżna – dziecko biega po pokoju naśladując orła w locie. Na sygnał 

słowny: ”Orzeł ląduje” dziecko powinno przykucnąć. 

https://www.youtube.com/watch?v=7KSvhPz7MME
https://www.youtube.com/watch?v=9Stn-IdHSdk
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc
https://www.youtube.com/watch?v=3WTJFYVQYVw
https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola


– “Mali żołnierze” - zabawa kształtująca postawę – dzieci maszerują po pokoju wyprostowane 

krokiem defiladowym, wysoko unosząc kolana. Co pewien czas rodzic wydaje komendy: Padnij! – 

dziecko kładzie się na brzuchu, Czołgaj się!, Powstań!. 

– “Biało – czerwoni” - zabawa z elementami rzutu – rodzic z dzieckiem siedzą naprzeciwko 

siebie w pewnej odległości i rzucają do siebie piłkę wymieniając nazwy kolorów. Na kolor biały lub 

czerwony nie można złapać piłki. Jeśli ktoś się pomyli wykonuje dowolne ćwiczenie np. pajacyki. 

– “Kocham Cię Polsko” - zabawa taneczna z chorągiewką – dziecko porusza się w rytmie 

piosenki pt: “Jestem Polakiem” wymachując chorągiewką. 

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

 

Inne piosenki o Polsce: 

 

Historia Polski https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA 
Warszawa Stolicą Polski https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI 
Kraków Stare Miasto  https://www.youtube.com/watch?v=quDiS00BXHk 
Polskie Pyszności https://www.youtube.com/watch?v=26Ybt6crep0 

Skarby Polski https://www.youtube.com/watch?v=RljzwFdPRy8 

Orzeł czy reszka https://www.youtube.com/watch?v=i805JMJRsPo 
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