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,,Polska to mój dom” 

Wtorek POLSKIE SYMBOLE 

NARODOWE 
 Orzeł i reszka-oglądanie monet, swobodne 

wypowiedzi, giełda pomysłów. 

 Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 wg. K.Wlaźnik-

doskonalenie celowości rzutu, zabawa z elementami 

czworakowania, sztafeta. 

 Kształtowanie nawyków higienicznych-

przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym 

posiłkiem. 

 ,,Nasz kraj”-zabawa matematyczna, szeregowanie 

liczb od najmniejszej do największej. ,,Ukryty 

wyraz”-doskonalenie spostrzegawczości. ,,Rozsy-

panka”-składanie rozsypanki literowej. ,,Symbole 

narodowe”-wyjaśnienie dzieciom pojęć: symbole 

narodowe, godło, flaga, hymn. Praca z KP4.10 a, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

percepcji wzrokowej, poszerzanie wiedzy ogólnej. 

,,Biel i czerwień”-praca z KP410b, poszukiwanie 

podobieństw na flagach państw sąsiadujących z 

Polską, doskonalenie logicznego myślenia, rytmy. 

,,Narodowy quiz”-zabawa dydaktyczna 

sprawdzająca wiedzę dzieci o symbolach 

narodowych. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33-wzmacnianie 

mięśni nóg, wyrabianie prawidłowej postawy ciała. 
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 ,,Monety i banknoty”-zabawa z W 56, 

porównywanie zbiorów, zabawy matematyczne z 

monetami. ,,Sklep”-zapoznanie z wartością liczbową 

monet i banknotów. ,,Pary”-zabawy na dobieranie 

monet do cen.  

 ,,Mapa Polski”-przypomnienie wiadomości o mapie. 

,,Pejzaże”-praca z KP4.13b, doskonalenie percepcji 

wzrokowej, budowanie wypowiedzi. Wprowadzenie 

litery ,,j” wielkiej i małej, pisanej i drukowanej na 

podstawie wyrazu ,,jajko”. Praca z KP4.12-

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozpoznawanie 

nowej litery wśród innych liter. 

 ,,Polskie zwierzęta”-zabawa ruchowa utrwalająca 

przyporządkowywanie zwierząt danym krajobrazom. 

 ,,Godło Polski”-wydzieranka z kolorowego papieru. 

Utrwalenie wiadomości dotyczących symboli 

narodowych. Doskonalenie sprawności manualnej. 



Czwartek MIASTA POLSKI  Nauka wiersza W. Bełzy ,,Ziemia rodzinna”. 

 ,,Palcem po mapie”-zabawy z mapą. ,,Stacyjkowo”-

zadania na temat znajomości legendo największych 

polskich miastach. ,,Polskie miasta”-zabawa dydak-

tyczna z pocztówkami, kończenie nazw miast. 

,,Pocztówki”-łączenie pocztówek z pełnymi 

nazwami miast, analiza sylabowa. ,,Gdzie?”-

odszukiwanie miast na mapie Polski, analiza 

wzrokowa wyrazów. Praca z KP4.11a, 

dopasowywanie symboli do miast, poszerzanie 

wiedzy ogólnej, czytanie globalne. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33-wzmacnianie 

mięśni nóg, wyrabianie prawidłowej postawy ciała. 

Piątek Z CZEGO SŁYNIE POLSKA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Stolica  Polski”- wysłuchanie  wiersza J.  Tuwima  

,,Warszawa”. ,,Wycieczka po Warszawie”-

zapoznanie z głównymi zabytkami stolicy.  

 ,,Jestem”-zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy 

zabytków. 

 Słuchanie opowiadania A. Filipkowskiej pt. ,,Biało-

czerwone motylki”, rozmowa na temat jego treści. 

,,Giełda pomysłów”-jak można poznać, że jest się 

patriotą. ,,Patriotyczny quiz”-wybieranie zachowań 

patriotycznych spośród innych. ,,Co pochodzi z 

Polski?”-wybieranie produktów charakterystycznych 

dla Polski. ,,Z czego słynie Polska?”-burza mózgów, 

ćwiczenia logicznego myślenia. Praca z KP411b, co 

najbardziej smakuje turystom odwiedzającym 

Polskę? ,,Sławni Polacy”-uzupełnianie arkusza 

pomysłami dzieci. ,,Wielki Polak”-swobodne 

wypowiedzi.  

 Kształtowanie wrażliwości muzycznej podczas 

zabaw przy piosence ,,Podróże o Polsce”. 

 

 


