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Witamy rodziców i dzieci w pierwszym tygodniu maja. Ten piękny miesiąc rozpoczynamy 

tematyką „Mój dom- Polska”. Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw rozwijających 

postawy patriotyczne.  

Na początek proponujemy zapoznanie dzieci z mapą Europy, na której samodzielnie spróbują 

odszukać Polskę. Następnie prezentujemy dzieciom mapę Polski, na której wskazujemy góry, 

morze, Wisłę (najdłuższą rzekę), Warszawę i Płock. Dodatkowo prezentujemy dzieciom 

godło, flagę i hymn Polski, mówiąc że są to nasze symbole narodowe.  

Odsłuchując z dziećmi hymn, należy zwrócić uwagę na odpowiednią postawę (dziecko stoi 

wyprostowane).  

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? 



 

 

Po przeczytaniu i omówieniu wiersza proponujemy zabawę słuchową „Gdzie jest j?”.   

Dziecko stoi zaś rodzic ponownie czyta tekst wiersza „Polska”. Zadaniem dziecka jest 

przykucnięcie, gdy usłyszy słowo zawierające głoskę „j” na początku, na końcu lub w środku 

słowa. Jeśli się pomyli, powinien stać na jednej nodze aż do następnego słowa z j. Rodzic 

może pomóc, akcentując właściwe słowa. 

 

 

Aby utrwalić dzieciom wiadomości o Polsce, proponujemy wirtualną wycieczkę po naszym 

pięknym kraju: https://view.genial.ly/5e9ead3215db6d0db1feaaf3/interactive-image-miasta-

polski?fbclid=IwAR3uUmDjIujm5A71stgdXls5ZWDcvPxly8ZaJUil1aUFAedxJt7bD1GnlYY  oraz po 

stolicy i jej zabytkach https://warsawtour.pl/zostan-w-domu-zwiedzaj-warszawe-online/ . 

 

Zabawy ruchowe: 

1. Fitness workout for Kids 

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

2. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

3. „Tańcząca syrenka” 

Dziecko łączy się w parę z rodzicem lub rodzeństwem. Trzymają ręce na biodrach i kołyszą 

się na boki w lewo i w prawo. Podczas śpiewania refrenu para trzymają się za ręce i tańczy 

swobodnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=H4M_QVF-58g&list=PL-TE2Urti3E5lG-

UGbCWezPgPA_ttUGAu&index=3 

5. „Nasza wycieczka” 

Dziecko z rodzicem rozkładają na podłodze jedną za drugą ok. 20 kartek. Na niektórych z 

nich układa zdjęcia zabytków, miast i przypomina dziecku ich nazwy. Na początku „szlaku” 

kładzie  napis START, na końcu –  META. Dziecko- pionek staje na starcie i rzuca kostką. 

Przemieszcza się o tyle pól, ile oczek wyrzucił na kostce. Jeśli dziecko będące pionkiem 

stanie na polu ze zdjęciem, podaje nazwę tego miejsca oraz dokonuje analizy sylabowej i 

głoskowej słów.  

Grę można modyfikować zgodnie z możliwościami dzieci oraz zachęcić młodsze lub starsze 

rodzeństwo do wspólnej zabawy.  

 

https://view.genial.ly/5e9ead3215db6d0db1feaaf3/interactive-image-miasta-polski?fbclid=IwAR3uUmDjIujm5A71stgdXls5ZWDcvPxly8ZaJUil1aUFAedxJt7bD1GnlYY
https://view.genial.ly/5e9ead3215db6d0db1feaaf3/interactive-image-miasta-polski?fbclid=IwAR3uUmDjIujm5A71stgdXls5ZWDcvPxly8ZaJUil1aUFAedxJt7bD1GnlYY
https://warsawtour.pl/zostan-w-domu-zwiedzaj-warszawe-online/
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=H4M_QVF-58g&list=PL-TE2Urti3E5lG-UGbCWezPgPA_ttUGAu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H4M_QVF-58g&list=PL-TE2Urti3E5lG-UGbCWezPgPA_ttUGAu&index=3


6. „Yoga bingo” 

 

Zabawy matematyczne:  

1. „Matematyczne wyliczanki”: 

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy) 

Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy) 

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3) 

Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap. 



2. Dopasowywanie ilości warzyw do cyfr.  

Link pod spodem: 

 https://learningapps.org/watch?v=ppk7g17x220&fbclid=IwAR1lAGDX7tiGc8qB-

t3VtRwhyhXrePTo91ThjXYnG5-EntfekJHeaa3b4Oo 

 

3.”Smok Wawelski” 

Dziecko ma za zadanie doprowadzić Smoka Wawelskiego do jego jaskini. Podczas kolejnych 

ruchów, nazywa strony, w które się porusza (prawo, lewo, góra, dół) 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=ppk7g17x220&fbclid=IwAR1lAGDX7tiGc8qB-t3VtRwhyhXrePTo91ThjXYnG5-EntfekJHeaa3b4Oo
https://learningapps.org/watch?v=ppk7g17x220&fbclid=IwAR1lAGDX7tiGc8qB-t3VtRwhyhXrePTo91ThjXYnG5-EntfekJHeaa3b4Oo


4. „Cukiernia realizuje zamówienia”  

Zabawa polega na realizowaniu zamówienia na ciastka i czekoladki. Rodzic wręcza kartonik  

z zamówieniem  na pewną liczbę ciastek i czekoladek. Do wykonania słodyczy dzieci 

wykorzystują np. kasztany lub plastelinę jako czekoladki i klocki jako ciastka. Przygotowane 

zamówienie dzieci w pudełku przekazują rodzicowi, który sprawdza czy zamówienie się 

zgadza. Powtarzamy tę czynność kilka razy. Następnie dzieci otrzymują szablony ze znakami: 

<; >; = i kolejne zadanie polega na ułożeniu zrealizowanych zamówień od najmniej do 

najbardziej licznych i zobrazowaniu tych relacji odpowiednimi znakami. 

5. „Wycieczka do Warszawy”  

 

 

6. „Orzeł biały” 

Przebieg zabawy: Dziecko po otrzymaniu karty pracy, koloruje określone pola według 

zamieszczonej instrukcji. 



 

 

 



Praca plastyczna: 

1.„Mój ulubiony zabytek”- potrzebne: kartka papieru, kredki. Dziecko rysuje samodzielnie wybrany 

przez siebie zabytek, starając się jak najdokładniej odwzorować jego wygląd.  

2.  „Jestem Polką- jestem Polakiem”- potrzebne: 2 kartki papieru, ołówek, nożyczki, klej, 

kredki. Dziecko rysuje ołówkiem lub kredką dowolny obrazek. Przecina go na minimum 10 

części. Następnie na kolejnej kartce papieru układa swoje puzzle i przykleja je. Po 

wyschnięciu kleju koloruje swój obrazek.  

Kształtowanie mowy, swobodnego wypowiadania się na wybrany temat, poszerzanie 

słownictwa czynnego 

1.”Legendy polskie” 

Zachęcamy do wysłuchaniu kilku polskich legend, następnie zaś omówienie ich z dziećmi. 

Przykładowe pytania: Co to jest legenda? O czym była wysłuchana legenda? Jak powstała 

Polska? Kto według legendy założył Polskę? Dlaczego na polskim herbie widnieje biały 

orzeł? Jak powstała Warszawa?  

„Lech, Czech i Rus” 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA 

„Gniazdo białego orła” 

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

„Wars i Sawa” 

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

2. Quiz o miastach Polski  

„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,  

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs


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). 

 

3.„Być patriotą” -  rozmowa kierowa    

Puszczamy dziecku do odsłuchania piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

Następnie pytamy: Co według Ciebie oznacza bycie patriotą? Znasz symbole narodowe? 

Wymienisz je? Jak myślisz, czy też jesteś patriotą/patriotką?  

 

Inne propozycje: 

Zabawy rozwijające koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową: 

1.„Zrób to, co ja” – zabawa słuchowo-ruchowa.  

Rodzic zapowiada przebieg zabawy: Dzisiaj zagramy na instrumentach, które zawsze nosimy 

ze sobą. Będziemy wydobywać dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, łokci i innych części 

ciała. Ja zagram kilka dźwięków w taki sposób. Patrz i słuchaj uważnie, bo poproszę Cię o 

powtórzenie tego rytmu. Rodzic prezentuje rytm: klaśnięcie, tupnięcie dwiema nogami, 

klaśnięcie – dzieci powtarzają. Przykłady kolejnych rytmów:  

•  tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie; •  uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, 

tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę; •  tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie.  

 

2. „Prawda/fałsz” 

Rodzic czyta dziecku zdanie, ono zaś koloruje okienko z napisem TAK jeśli  zdanie jest 

prawdziwe, NIE- jeśli jest fałszywe.  

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


  

 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego 

1. Wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba - jedno 

klaśnięcie), oprócz tego można bawić się w uzupełnianie wyrazów sylabą, podajemy pierwszą 

sylabę, np. „ko”, a dziecko dodaje - „ło” (koło). 

2. Dobieranie w pary wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską (koza - kosa, mama - 

dama, tata - data, pije - bije, Ala - Ola). Do tego ćwiczenia potrzebne są kartoniki z napisami.  

3. Wymienianie przez dziecko jak największej ilości słów mających w sobie wybraną literę, z 

uwzględnieniem miejsca występowanie danej litery. Np. Wymień słowa, które zaczynają się 

na głoską j (jajko, jem). Możemy też przygotować kartoniki z różnymi wyrazami, z których 

dziecko ma za zadanie wybrać tylko te, które np. na końcu mają literę a.  

4. Szukajcie w słowach innych ukrytych wyrazów (np. kotlet – kot, słońce – słoń). 

 

 



Zabawy z literkami dla dzieci zainteresowanych 







 


