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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 08.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Jestem Polakiem 
 

1. Zamek czy zamek? – rozmowa na temat znaczenia słowa zamek i jego 

wieloznaczności.  

Zdjęcia przedstawiające zamki: w Krakowie i w Warszawie, zamek 

błyskawiczny, mała szkatułka na biżuterię (zamykana na klucz). 

Rodzic układa na stole zdjęcia przedstawiające zamek w Krakowie i zamek  

w Warszawie. Dziecko wypowiada się na ich temat. Rodzic informuje, gdzie 

znajdują się te budowle. Następnie przekazuje kilka informacji na temat 

zamków, np. w jakim celu w dawnych czasach budowano zamki, z jakich 

materiałów je budowano, kto je zamieszkiwał. Układa na stole zamek 

błyskawiczny oraz np. zamkniętą na klucz małą szkatułkę na biżuterię. Pyta, co 

te przedmioty mają wspólnego z przedstawionymi na zdjęciach zamkami. 

Informuje, że słowo zamek ma wiele znaczeń: zamek w szkatułce, zamek  

z drzwiach, zamek przy kurtce. Pyta dzieci, czy znają jeszcze inne słowa, które 

mają wiele znaczeń (np.: pilot, zebra). 

2. Budowanie zamku z plastikowych jednorazowych kubeczków. 

 

3. Odwzorowywanie kształtów figur geometrycznych – karta do 

uzupełnienia z Wyprawki plastycznej. 

 

4. „To Polska, moja ojczyzna” – zajęcia plastyczne. 

 

 Wprowadzenie. Rodzic mówi rymowankę I. Fabiszewskiej: 

Ojczyzna to miejsce, które bardzo kochamy.  

Nazwę naszej ojczyzny głośno wymawiamy. 

Dziecko mówi słowo Polska. 

 

 Utrwalanie polskich symboli narodowych.  

Rodzic pyta: Jakie znasz polskie symbole? Jak wygląda godło Polski? Jak 

wygląda flaga Polski? Jakie kolory występują na fladze i na godle Polski? 

 

 Wyjaśnienie sposobu wykonania pracy. 

Wycięty z papieru kontur mapy Polski. 
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Rodzic układa przed dzieckiem wycięty z papieru kontur mapy Polski. Pyta: Co 

przypomina ten kształt? Proponuje dziecku wykonanie pracy na temat: To 

Polska – moja ojczyzna. Wyjaśnia sposób wykonania pracy.  

 Samodzielna praca dzieci. 

Dla dziecka: kontur mapy Polski wycięty ze sztywnego papieru lub z tektury, 

plastikowe pojemniki, kasza jęczmienna, mocny klej, np. wikol, biała farba  

i czerwona farba, pędzel. 

Rodzic wręcza dziecku wycięty z tektury lub sztywnego kartonu kontur mapy 

Polski. Dziecko pokrywa całą powierzchnię papieru mocnym klejem,  

a następnie posypują kaszą jęczmienną z pojemniczka. Potrząsa kartonem, 

usuwając z niego zbędną część kaszy. Dzieli kontur mapy Polski na dwie części 

– górną część maluje na kolor biały, a dolną – na kolor czerwony.  

5. Rozpoznawanie flagi Polski wśród flag innych narodów.  

Opisywanie godła Polski. Wskazywanie charakterystycznych cech wspólnych 

dla danego narodu.  

Zdjęcia flag różnych państw, w tym flagi Polski i flagi Monako, godło Polski.  

Rodzic układa na stoliku zdjęcia flag różnych krajów i prosi, aby dziecko 

wybrało zdjęcie przedstawiające flagę Polski. Zwraca uwagę na flagę Monako. 

Dziecko wskazuje różnice pomiędzy tymi flagami. Następnie rodzic pokazuje 

mu godło Polski. Prosi, aby dziecko opisało jego wygląd. Pyta: Co łączy 

wszystkich Polaków? (Np. język, tradycja). Jakie znasz polskie tradycje? Zwraca 

uwagę na stosowanie podczas wypowiedzi zwrotów: jesteśmy Polakami, 

mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku (5-latki). 

6. Odnajdywanie na mapie miejsc wskazanych przez dziecko. Dzielenie się 

swoimi marzeniami i wspomnieniami.  

Mapa Polski, rozsypanka literowa. 

Rodzic prosi, aby dziecko wymieniło miejsca w Polsce, które np. chciałyby 

odwiedzić, lub miejsca, w których spędziło wakacje. Dziecko uzasadnia wybór 

danej miejscowości. Rodzic odnajduje i wskazuje wymienione przez dziecko 

miejsca na mapie, a dziecko z pomocą albo samodzielnie układa z rozsypanki 

literowej wymienione nazwy z mapy.   

7. Słuchanie polskich pieśni ludowych.  

Własne improwizacje taneczne. Odtwarzacz CD, nagrania pieśni: Oj latała 

sroczka, Jestem dobry rybak oraz inne nagrania polskich pieśni ludowych 

pozyskane przez rodzica.  

Rodzic włącza nagrania dowolnych polskich pieśni ludowych. Dzieci słuchają 

utworów, wypowiadają się na ich temat. Następnie wykonują swobodne 

improwizacje taneczne przy dźwiękach pieśni. 
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 Poznawanie polskich strojów ludowych. 

Zdjęcia różnych osób ubranych w polskie stroje ludowe, np.: śląski, łowicki, 

kujawski, kurpiowski, kaszubski.  

Dziecko opisuje charakterystyczne cechy strojów.  

8. Zabawy na powietrzu 

 Zabawa ruchowa zręcznościowa – Zabawy piłeczkami. 

Kreda lub kolorowe wstążki - skakanki, 11 małych piłek, kartoniki z liczbami od 

1 do 3.  

Rodzic rysuje kredą koło, dookoła niego dwa większe koła. (Jeśli nie ma 

twardego podłoża do narysowania kół, można je ułożyć np. z kolorowych 

wstążek - skakanek). W każdym kole umieszcza kartonik z liczbą – od 1 (w 

najmniejszym kole) do 3 (w największym kole). Liczby oznaczają zdobyte 

punkty. Na środku najmniejszego koła układa np. 10 piłeczek (jedną obok 

drugiej; mogą też leżeć jedna na drugiej). Dziecko wchodzi do środka 

najmniejszego koła. Rzuca z wyznaczonej wysokości małą piłeczkę w sam 

środek ułożonych w kole piłeczek. Piłeczki toczą się w różne miejsca. Rodzic 

wspólnie z dzieckiem liczy zdobyte punkty. Punkty przyznaje się tylko wtedy, 

kiedy piłeczka zatrzyma się w jednym z kół. 

 Zabawy w piaskownicy. Porównywanie pojemności różnych słoików. 

Słoiki o różnej pojemności, plastikowy kubeczek. 

Rodzic ustawia na obramowaniu piaskownicy różne słoiki. Pyta dziecko,  

w którym z nich zmieści się najwięcej piasku. Dziecko podaje swoje 

propozycje. Następnie sprawdza poprawność odpowiedzi, mierząc ilość piasku 

wsypanego do poszczególnych słoików wspólną miarą, np. kubeczkiem. 

9. Wprowadzenie gry Bingo.  

Dla dziecka: kartka podzielona na osiem części, obrazki flag ośmiu państw 

europejskich (Polski, Portugalii, Włoch, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Węgier, 

Czech), kartoniki z nazwami tych państw. 

Rodzic wręcza dziecku kartkę podzieloną na osiem części i obrazki flag ośmiu 

państw europejskich (Polski, Portugalii, Włoch, Francji, Szwecji, Hiszpanii, 

Węgier, Czech). Przypomina dziecku, symbolem którego państwa jest dana 

flaga. Dziecko układa w każdej części jeden obrazek flagi. Następnie rodzic 

wymienia nazwę jednego z podanych państw. Dziecko, wskazuje odpowiednią 

flagę, dostaje kartonik z nazwą państwa. Układa ją pod flagą. 

Powodzenia! 


