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Kwiecień / Maj 
 

Tematyka: Moja ojczyzna 
 
 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
27.04.2020 
Poznajemy Warszawę. 
 

 
1.Zapoznanie z herbem stolicy-
Warszawy. 
 
3. Jak powstała stolica Polski-
Legenda o powstaniu Warszawy. 
 
 
4. Ulica w dużym mieście – ćwiczenie 
słuchu fonematycznego. 
 
. 
5. Zabawa ruchowo-dydaktyczna 
Wycieczka z Syrenką. 
 
 
6.Zabytki Warszawy- oglądanie filmu 
edukacyjnego. 
 
 

 
kp cz. 2 nr 46 

 

 Zapoznanie z herbem stolicy Warszawy. 
 
Dziecko Zapoznaje się z herbem Warszawy. Opisuje jego wygląd. 
Herb Warszawy-  to umieszczona na czerwonym polu postać kobiety z długim, rybim 
ogonem – Syrena. W lewej ręce trzyma tarczę, a w prawej ręce wzniesiony do góry 
miecz. Nad postacią Syreny znajduje się złota korona, która symbolizuje zwycięstwo. 
Syrena pilnuje bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Tarcza i miecz jej w tym 
pomagają. 
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Jak powstała stolica Polski-Legenda o powstaniu Warszawy. 
https://youtu.be/ajv3fVKzuyo 
 

Zabawa -Ulica w dużym mieście – ćwiczenie słuchu fonematycznego. 
(Obrazek przedstawiający ulicę w dużym mieście.) 
Dziecko patrzy na zdjęcie przedstawione  niżej i nazywa jego wybrane elementy, np.: 
ulica, samochód, przystanek itp. Dziecko wskazuje je na zdjęciu i powtarza głośno 
ich nazwy. Dzieli je rytmicznie (na sylaby). 
 

 

 

https://youtu.be/ajv3fVKzuyo
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Zabawa ruchowo-dydaktyczna Wycieczka z Syrenką. 
(zdjęcia przedstawiające: autobus, Stare Miasto w Warszawie, Łazienki, Stadion 
Narodowy, tamburyno- można zastąpić butelkę plastikową.) 
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 Syrenka zaprasza Was na wycieczkę po Warszawie. Rodzic pokazuje zdjęcie 
autobusu. Dziecko udaje, że wsiada do autobusu, i przy dźwiękach tamburynu biega, 
wymawiając sylabę bip, bip, bip. Na przerwę w grze zatrzymują się przy zdjęciu 
wskazanym przez Rodzica. 
Stare Miasto to najstarsza część Warszawy. Znajdują się tu piękne, kolorowe, stare 
kamienice. W czasie wojny Stare Miasto zostało całkowicie zburzone. Polacy jednak 
odbudowali je, starając się zachować dawny wygląd. 
 
Łazienki Królewskie to bardzo duży park. Można tutaj zobaczyć piękne budowle, 
np. Pałac na Wyspie, i przespacerować się ścieżkami wśród drzew, krzewów i 
kwiatów. 
 
Stadion Narodowy został zbudowany niedawno, na Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej. Znajduje się nad Wisłą. Krzesełka na stadionie mają kolor biało-czerwony. 
 
Zabytki Warszawy. 
https://youtu.be/Klz_m44SJek 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 28.04.2020 
Z biegem Wisły. 

 
1.Legenda o powstaniu Wisły. 
 
2.Odsłuchanie piosenki-Płynie Wisła 
płynie. 
3. Zapoznanie z biegiem Wisły. 
 
4. Zabawy konstrukcyjne – Budujemy  
mosty. 

 
kp cz. nr 42, 47 

https://youtu.be/Klz_m44SJek
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Legenda o powstaniu Wisły. 
https://youtu.be/hTty9Ob73Dg 
 
Piosenka- Płynie Wisła płynie. 
https://youtu.be/uIZRSkd7j0o 
 
Zapoznanie z biegiem Wisły. 
(mapa Polski.) 
Rodzic pokazuje dziecku niżej mapę Polski i w jaki sposób zaznaczone są na niej 
rzeki (niebieskim kolorem) 
 Pyta: Jak nazywa się najdłuższa rzeka, która przepływa przez Polskę? Pokazuje na 
mapie Wisłę, wyjaśniając jednocześnie, że Wisła wypływa z gór i wpada do morza. 
Zaprasza dziecko na wycieczkę z biegiem Wisły. Dziecko siada skrzyżnie i 
odpychając się rękami z jednej i z drugiej strony, płynie  łódką z biegiem Wisły. 

 

 

Zabawy konstrukcyjne – Budujemy mosty.  
(Klocki, małe samochody, niebieska krepina, tektura.) 
Dziecko układa na dywanie kawałek niebieskiej krepiny – rzekę. Obok ustawia 
pudełko z klockami oraz tekturę. Z jednej i z drugiej strony rzeki umieszcza małe 
samochody. Według własnego pomysłu dziecko buduje most. 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 29.04.2020 
Godło Polski. 

 
1.Oglądanie obrazka Godła Polski. 
 
2.Praca plastyczna- Godło Polski. 
 
3.Słuchanie wiersza Iwony 
Fabiszewskiej Moja Ojczyzna. 
 
4. Zabawa bieżna Orły i  gniazda. 
 
5.Wysłuchanie piosenki – Jestem 
Polakiem. 

 
kp cz.2 nr 45 

 

https://youtu.be/hTty9Ob73Dg
https://youtu.be/uIZRSkd7j0o
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Praca plastyczna- Godło Polski 
(pomalowanie farbami : żółta, czerwona, biała) 
https://miastodzieci.pl/wp-
content/uploads/2013/04/1036godlo_Polski_kolorowanka.gif 
 

Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Moja Ojczyzna. 
 

 
Kocham moją ojczyznę, 

bo jestem Polakiem. 
Kocham Orła Białego, 
bo jest Polski znakiem. 

Kocham barwy ojczyste: 
te biało-czerwone. 

Kocham góry i niziny, 
każdą Polski stronę. 

 Rozmowa na temat wiersza. 
− Jak nazywa się nasza ojczyzna? 
− Co to znaczy być Polakiem? 
− Dlaczego kochamy orła białego? 
− Jak wygląda nasze godło? 
 
Zabawa bieżna- Orły i gniazda  
(chustka, dowolna melodia, bębenek.) 
https://youtu.be/qLp-OX370B4 
Dziecko  trzyma za końce chustkę (gniazdo), unosi ją nad głową. 
Pod chustą  dziecko jest orłem. W rytmie muzyki orzeł fruwa . Na ustalony sygnał 
przez Rodzica– uderzenie w bębenek – kuca. Na kolejny dźwięk bębenka orzeł 
szybko zajmują inne miejsce. 
 
Piosenka- Jestem Polakiem. 
https://youtu.be/plug6OIrxRM 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2013/04/1036godlo_Polski_kolorowanka.gif
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2013/04/1036godlo_Polski_kolorowanka.gif
https://youtu.be/qLp-OX370B4
https://youtu.be/plug6OIrxRM
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 30.04.2020 
Majowe Święta. 

 
1.Polskie symbole narodowe- film 
edukacyjny. 
 
2.Piosenka  Małego Patrioty . 
 
4.Zabawa ruchowa Flaga na wietrze. 
 
5.Oglądanie reprodukcji obrazu Jana 
Matejki. 
 
6. Wysłuchanie  piosenki Na 
majówkę. 
 

 
kp cz. 2 nr 44 

 

 

 
 

 

Polskie symbole narodowe- film edukacyjny. 
https://youtu.be/xQk8p7XY23A 
 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A
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Piosenka- Małego Patrioty. 
https://youtu.be/O8lbwWF7yXo 
 

 

Zabawa ruchowa Flaga na wietrze. 
(zamiast tamburyna można zastąpić butelkę plastikową) 
Dziecko porusza się w rytm wygrywany przez Rodzica na tamburynie (butelce). Na 
przerwę w grze podnosi do góry rękę i naśladuje ruch machania flagą. 

 

Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku.  

 

 
 

Dziecko przygląda się uważnie reprodukcji malarskiej obrazu Jana Matejki. 
Zwracając uwagę na ubiór przedstawionych na obrazie postaci oraz na papier, który 
trzyma w ręce centralna postać obrazu.  

 

Ciekawostka  
Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku powstał dawno temu. Obecnie 
możemy go podziwiać w Zamku Królewskim w Warszawie. Na obrazie przedstawieni 
są ważni ludzie, którzy uczestniczyli w niezwykle istotnym wydarzeniu, jakim było 
uchwalenie Konstytucji 3 maja. Zapisano w niej najważniejsze zasady dotyczące 
życia w naszym kraju. Ludzie ubrani są w stroje charakterystyczne dla tamtych 
czasów. Z lewej strony obrazu można zauważyć ówczesnego króla Polski, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
 
 

https://youtu.be/O8lbwWF7yXo
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Piosenka Na majówkę. 
https://youtu.be/6N5xHLANJEs 

 

 
Nie mamy samochodu, 

lecz przecież są tramwaje, 
więc jedźmy na majówkę 

w niedzielę razem z majem. 
Zabiera się wałówkę, 

herbatę oraz psa, 
a tutaj się za nami  

piosenka jeszcze pcha. 
 

Ref; 
Na majówkę, na majówkę, 

razem z mamą, razem z tatą 
na wędrówkę. 

Tam gdzie łąka, 
tam gdzie las, 
gdzie nie było 
jeszcze nas, 

na majówkę na wędrówkę. 
 

Majowy motyl tańczy 
z biedronką piegowatą, 

słoneczko tańczy z niebem 
i mama tańczy z tatą, 

pies goni własny ogon,  
a ogon goni psa, 

w zielone roztańczone 
piosenkę z nami gra 

 
Ref. 

Na majówkę... 
A kiedy słońce mrugnie, 
że bardzo jest już śpiące 
powiemy "Do widzenia" 

motylom i biedronce, 
wsiadamy do tramwaju 

wracamy do M2 
i znowu na niedzielę 
piosenka czeka ta. 

https://youtu.be/6N5xHLANJEs
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       Pozdrawiamy serdecznie 
 
      Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska 
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