
GRUPA VI – 5-6 LATKI – propozycje zabaw i aktywności  

dla dzieci i rodziców na tydzień 04.05- 08.05.2020r 

(Monika Lisowska, Anna Kozińska) 

 

Drogie dzieci, 

W tym tygodniu zajmiemy się ważnym tematem dla każdego Polaka i Polki, a 

mianowicie „Polska moim domem”. Zamknijcie buzie, nadstawcie uszu i 

słuchajcie uważnie. Gotowi? Do dzieła  

Aktywność umysłowa  

1. „Polska” – rozmowa na podstawie fragmentu wiersza 

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? 



Bardzo proszę porozmawiać z dziećmi nt. wiersza. Zadać pytania:  

- Jak nazywa się nasza ojczyzna/nasz kraj? 

- Jaka rzeka jest najdłuższą rzeką w Polsce i przepływa przez Płock? 

- Jak nazywa się polskie morze? 

- Jakie znasz symbole narodowe naszego kraju? 

- Kiedy słuchamy hymnu narodowego? Jak wtedy należy się zachować? 

Proszę przedstawić dzieciom symbole narodowe Polski (flaga, godło) i 

porozmawiać nt. ich wyglądu, kolorystyki. Proponuję odszukać w KP cz.4 

ćwiczenia dotyczące aktualnej tematyki i je wykonać. 

2. „Zagadki znad Wisły” – rozwiązywanie zagadek związanych z polskimi 

miastami 

Proszę przeczytać zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej 

długiej drogi z gór do morza. Poproszę, żeby dzieci spróbowały je odgadnąć. 

Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza. Później spróbujcie razem 

odszukać i wskazać te miasta na mapie (Rodziców, którzy odebrali książki, 

zachęcam by otworzyć Księgę Zabaw z literami na str. 69) 

I. 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). 

II. 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). 

III. 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). 

IV. 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). 

 

3. „Warszawa” – rozmowa na podstawie prezentacji 

 

https://www.edukator.pl/warszawa-stolica-i-ciekawe-

miejsca,presentation,c4bc73a713c3ddedc91b09d63cc4ccacf3821996.html  

Zachęcam do rozmowy o ciekawych miejscach, zabytkach znajdujących się w 

Warszawie. Można samodzielnie wyszukać zdjęcia w internecie lub zajrzeć do 

gotowej prezentacji. Miejsca konieczne do pokazania to: Łazienki Królewskie i 

pomnik Chopina, Zamek Królewski i kolumna Zygmunta, pomnik Syrenki, 

Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki 

Aktywność matematyczna 

„Biało-czerwone rytmy” – układanie rytmów z kolorowych kartek 

Należy przygotować jednakowej wielkość karteczki o wymiarach ok 3cm x 6cm 

(mogą być inne wymiary ). 12 karteczek koloru białego i 12 koloru czerwonego 

należy układać przed dzieckiem w różnych kombinacjach. Dziecko musi zauważyć 

rytm i go kontynuować. Przykłady poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edukator.pl/warszawa-stolica-i-ciekawe-miejsca,presentation,c4bc73a713c3ddedc91b09d63cc4ccacf3821996.html
https://www.edukator.pl/warszawa-stolica-i-ciekawe-miejsca,presentation,c4bc73a713c3ddedc91b09d63cc4ccacf3821996.html


Aktywność plastyczno – techniczna 

1. „Polska flaga” – wykonanie polskiej flagi  

Na prostokątną białą kartkę należy nakleić czerwony pasek o połowie 

szerokości kartki białej, tak aby powstała flaga. Przyklejamy do patyczka do 

szaszłyków, do słomki lub cienkiego patyka znalezionego na spacerze. 

2. „Zabytek Warszawy”- lepienie z plasteliny 

Praca przestrzenna z plasteliny polegająca na ulepieniu wybranego pomnika 

warszawskiego: Syrenki, kolumny Zygmunta, pomnik Chopina. Dziecko może 

mieć zdjęcie pomnika przed sobą lub ulepić go wg własnej wizji. 

Aktywność muzyczna 

„Jestem Polakiem”- nauka piosenki 

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

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… 

 

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 

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


Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Aktywność ruchowa 

„Mali żołnierze” – dziecko maszeruje naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko 

unosi kolana i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy, np. Padnij (dziecko 

kładzie się na podłodze), Czołgaj się (czołga się), Powstań (wstaje), Kryć się 

(chowa się za jakimś przedmiotem).  

„Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Dziecko i rodzic siedzą naprzeciw siebie i 

rzucają piłkę naprzemiennie podając jakiś kolor. Gdy usłyszą czerwony lub biały, 

nie łapią piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i ją odrzucają. 

„Ruchomy dywan” – dziecko leży na podłodze z rękoma blisko ciała. Na hasło 

rodzica, przetacza się na drugą stronę pomieszczenia. Kiedy doturla się do 

ściany, próbuje przetoczyć się w drugą stronę. 

„Bieg z przeszkodami” – rodzic tworzy tor przeszkód z użyciem wybranych 

przedmiotów w domu. Należy wyjaśnić dziecku, w jaki sposób ma pokonać tor. I 

do dzieła !  

Codzienne zabawy 

1. Proszę o powtarzanie z dziećmi: dni tygodnia, pór roku, nazw miesięcy,  

nazw figur geometrycznych  

2. Dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie pierwszej i ostatniej 

głoski, układanie zdań z wybranymi wyrazami (stolica, hymn, Wisła, 

syrena) przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

3. Nauka wiązania sznurowadeł i zapinania guzików. 


