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Propozycje aktywności dla Skrzacików  

na tydzień o tematyce:,,Polska to mój dom” 

 
 

 

1. ,, Co to jest dom” – burza mózgów . Wprowadzenie do tematu. 

Dziecko podaje skojarzenia ze słowem dom. Odpowiada na pytania Co 

to jest dom? Z czym mu się kojarzy? Możecie na kartonie nakleić 

obrazek domu i od strzałek napisać propozycję skojarzeń dziecka. 
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2. ,, Nasze domy”- praca plastyczna – techniczna. 

Zachęcamy do wykonania z dziećmi makiety domków  

 

3. „Moje miasto - Łęczna ” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic rozkłada zdjęcia charakterystycznych miejsc Łęcznej. Dziecko 

ogląda zdjęcia, próbuje określić, jakie miejsce przedstawia i mówi, czy 

odwiedził je. Następnie rodzic umieszcza zdjęcia w różnych miejscach 

w pokoju. Dziecko swobodnie biega , na hasło: Moje ulubione miejsce 

– staje przy wybranym zdjęciu. 
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4. Zapoznajcie się z wierszykiem „Polska ” M. M Skrobacz.  

Spróbujcie nauczyć się na pamięć  

 

,,Polska” 

 

Polska to nasza ojczyzna, 

każdemu dziecku tak bliska, 

my zaś jesteśmy Polakami, 

bo w naszym kraju, 

w Polsce mieszkamy. 

 

Po wysłuchaniu wierszyka spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: 

          Co to jest Polska?; Kim jesteśmy? 

5. Wiersz ,, Ko Ty jesteś ? – wysłuchajcie wierszyka  

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

6. Film edukacyjny ,,Polskie symbole – Polak Mały”   

Skrzaciki obejrzcie uważnie  film  ,, Polskie symbole – Polak Mały”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

Po obejrzeniu filmu opowiedz mamusi/tatusiowi w kilku zadaniach, co 

zapamiętałeś. 

7. Spróbujcie nauczyć się refrenu piosenki „Jesteśmy Polką                         

i Polakiem 

  

„Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
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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 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 
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Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 

8. ,,Polskie symbole narodowe”– rodzice zapoznajcie dzieci z naszymi 

symbolami narodowymi na podstawie wiersza ,,Barwy ojczyste”                    

Cz. Janczarskiego oraz niżej umieszczonych ilustracji. 

 

,,Barwy ojczyste” 

 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel – serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

Rodzic wyjaśnia dzieciom słowo flaga. Demonstruje dzieciom flagę narodową. 

Omawia jej wygląd, zwraca uwagę na kolorystykę i ułożenie kolorów. 
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9. ,, Hymn Polski” – Mazurek Dąbrowskiego  – dzieci uważnie 

wysłuchajcie hymnu Polski w wykonaniu przedszkolaków . 

https://www.youtube.com/watch?v=tETn8VLCn2k 

Rodzice wyjaśnijcie słowo hymn. Porozmawiajcie z dziećmi o tym, 

dlaczego i kiedy go śpiewamy oraz jaką postawę należy wtedy przyjąć. 

10.  „Stolica Polski - WARSZAWA” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic rozkłada ilustracje przedstawiające najbardziej znane miejsca                       

w Warszawie, np.: Zamek Królewski, Stare Miasto, Pałac Kultury                       

i Nauki, Syrenkę Warszawską, Grób Nieznanego Żołnierza. Zachęca 

dziecko do swobodnej wypowiedzi na temat oglądanych obrazków.                      

( ilustracje poniżej) 

Rodzic pyta: Czy ktoś z was widział te miejsca w Warszawie? 

 Rodzic mówi: Warszawa jest stolicą Polski. 

Wyjaśnia dzieciom znaczenie słowa stolica i pokazuje, gdzie jest na mapie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tETn8VLCn2k
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ZAMEK KRÓLEWSKI 

 

STARE MIASTO  
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SYRENKA WARSZAWSKA 

 

 

PAŁAC KULTURY I NAUKI 
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GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
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11. ,,Warszawska Syrenka” – pokoloruj według kodu   
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12. „Mapa Polski” – puzzle.  

Rodzic rozdaje dziecku pociętą na cztery części mapę Polski ( znajduję 

się  poniżej).Dzieci składają elementy w całość i naklejają na kartki. 
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13.  Zestaw ćwiczeń, zabaw  ruchowych – zachęcamy rodziców i dzieci 

do wspólnej zabawy  

„Wędrówka po górach” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Rodzic mówi dziecku, że wyruszają w góry na wycieczkę. Dzieci maszerują. 

Najpierw szybko unoszą wysoko kolana. Następnie idą coraz wolniej, ponieważ 

wchodzą na górę. Na hasło rodzica.: Schodzimy z góry dzieci naśladują szybki 

chód z wysokim unoszeniem kolan. 

„Kocham Cię, Polsko” – Rodzic daje dziecku flagę Polski, włącza dowolną 

melodię (może to być wybrana pieśń patriotyczna). Przedszkolak faluje flagą            

w rytm muzyki, pląsa. 

 

„Biało–czerwoni” – zabawa w kolory. 

 Dziecko siedzi na linii, rodzic rzuca piłkę i wymienia kolor. Dziecko łapie ją 

oburącz i odrzuca. Gdy rodzic wymienia kolor biały lub czerwony, dziecko nie 

łapie piłki. 

 

14.  Zabawa matematyczna ,, Połóż tu, tam, obok…” – kształtujemy 

razem z dzieckiem orientację w przestrzeni  

Potrzebujemy dużą kartkę przedzieloną na pół i kilka takich samych 

przedmiotów (zabawek) lub figur geometrycznych. Dziecko lub rodzic układa 

kolejne przedmioty na jednej stronie kartki papieru, a druga osoba obok układa 

te same przedmioty w odpowiednie miejsca. Na górze kartki, na dole, po środku 

z prawej lub lewej strony. Coś na zasadzie odbicia lustrzanego. 
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15.  Prezentacja ,, Święto Flagi” – zachęcam Was moi mili do obejrzenia          

i wysłuchania piosenki w tle  

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR2

KQ8W91UGhbV1iL- 

DZPYKzwZG_eyIzENZb159TzkXStfzrazS1Ivyh7ko 

16.  ,, Zabawy paluszkowe” - Poćwiczcie swoje rączki przed wykonaniem 

kart pracy.:-)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR2KQ8W91UGhbV1iL-%20DZPYKzwZG_eyIzENZb159TzkXStfzrazS1Ivyh7ko
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR2KQ8W91UGhbV1iL-%20DZPYKzwZG_eyIzENZb159TzkXStfzrazS1Ivyh7ko
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk&fbclid=IwAR2KQ8W91UGhbV1iL-%20DZPYKzwZG_eyIzENZb159TzkXStfzrazS1Ivyh7ko


18 

 

17.  Propozycje kart pracy o tematyce patriotycznej  

Spróbuj poprowadzić chłopca ścieżkami labiryntu do słowa Polska  
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Poćwicz swoje rączki i poprowadz bociany do Polski 
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Połącz obrazki z ich cieniem 
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18.  ,,Flaga Polski’’ - praca plastyczna. 

Już za kilka dni – 3 maja – będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia  

Konstytucji 3 maja oraz 2 maja – Święto Flagi więc zachęcam do 

wykonania   

Potrzebne nam będą:  

 rolki po papierze toaletowym, 

 nożyczki, 

 taśma samoprzylepna, 

 biała i czerwona farba, 

 pędzelki, 

 niebieska kartka z bloku technicznego A3, 

 słomka lub patyczek 

Najpierw przetnijmy rolki po papierze toaletowym na połówki, następnie 

zabieramy się do malowania i odkładamy do wyschnięcia. Na koniec każdą        

z rolek przyklejamy taśmą samoprzylepną do kartki z bloku technicznego                             

i doklejamy patyczek lub słomkę. Tak otrzymamy piękną flagę, która wygląda 

tak, jakby falowała na wietrze 
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Zdjęcia i filmiki, na których dzieci wykonują proponowane                                          

przez nas aktywności, prosimy zamieszczać na portalu Facebook w grupie 

„Skrzaty” . 

Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac                                         

i pochwalenia się nimi po powrocie do przedszkola. 

WSPANIAŁEJ ZABAWY  


