
Propozycje aktywności dla dzieci o tematyce „ Polska to mój dom” 

 

DOMOWE ABC PIĘCIOLATKA: 
- szykuje sobie ubrania; 

- pomaga w opróżnianiu zmywarki; 
-odnosi naczynia po posiłku; 

- wyrzuca śmieci do kosza pamiętając o ich segregacji; 
- nakrywa do stołu (również talerze); 

- pomaga w rozwieszaniu prania; 
- pomaga w gotowaniu; 

- pomaga w czasie zakupów; 
- sprząta swój pokój; 

 

1. Wprowadzenie do tematyki  

Rozmowa z dzieckiem na temat zbliżających się 

Świąt majowych oraz 

 

 
 

  

 

 

 

 



Polskich Symboli Narodowych 

Na podstawie filmu  https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 
oraz ilustracji 

 

Przykładowe pytania: 

 Jak wygląda godło Polski? 

 Co symbolizuje biały i czerwony kolor na fladze? 

 Kiedy najczęściej możemy słyszeć nasz hymn narodowy? 

 Jaką postawę przyjmujemy podczas śpiewania hymnu? 
 

 

2. „Co to jest Polska”?  –  analiza treści wiersza Czesława Janczarskiego   
Nauka wiersza na pamięć 

 
- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 
Polska- to wieś i las, 

i zboże w polu, 
i szosa, którą pędzi 
do miasta autobus, 

i samolot, co leci 
wysoko, na tobą. 
Polska- to miasto, 
strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 
co dymi z daleka, 
a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 
Tak- i przedszkole, 
i róża w ogrodzie 
i książka na stole. 

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


 
 

3. Wykonaj zadanie „Pokoloruj godło zgodnie z wzorem”- str. 10 - KARTA PRACY 4  

 

4. Przypomnijcie sobie „Piosenkę młodego patrioty”, którą uczyliśmy się w przedszkolu. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bW01FFwzams 
słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Dziecko to taki patriota mały  
Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  
Hymn ojczysty pamiętam.  

 
Bo moje miasto, bo moja wioska  
To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 
To Polska, to Polska, to Polska! 

 
Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 
Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 
 

Bo moje miasto, bo moja wioska 
To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 
To Polska, to Polska, to Polska! 

 
Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 
Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bW01FFwzams


5. Połącz obrazki z odpowiednim cieniem 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Opowieść ruchowa "Skok przez Polskę" 
 

 Dziecko naśladuje czynności opisywane i prezentowane przez rodzica : Jesteśmy nad Bałtykiem, fale 

uderzają o brzeg i szumią (dziecko naśladuje odgłosy szumu fal: szuuuu, szuuuuu). Przed 

wskoczeniem do wody musimy się odpowiednio przygotować i założyć strój kąpielowy, ale przed 

musimy zdjąć ubrania (naśladuje rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i 

skłonów (wykonują ćwiczenia). A teraz siuuup (kilkakrotnie powtarzamy to słowo) do wody. Oj, 

trochę zimno, brrr (powtarzają i pokazują jak się trzęsą z zimna). Spróbujmy zanurkować - bul, bul, 

bul (powtarzają i naśladują nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy (naśladują czynności) i 

wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy, gdzie weźmiemy udział w maratonie, 

to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegnie rodzic a za nim dziecko). Chwila odpoczynku na wypicie wody 

(naśladują picie) i wykonujemy dłuuugi skok w góry (wykonują skok obunóż). Wspinamy się na 

najwyższy szczyt - Rysy, nie jest  to łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (naśladują czynność ocierania 

potu). Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek (siadają i 

naśladują oglądanie widoków). 

7. ”Palcem po mapie?”- zabawy z mapą, rozmowa z dzieckiem przy użyciu mapy. 
 

 

Przykładowe pytania: Jak na mapie zaznaczone są miasta? , Jakie znasz nazwy miast? Jakie 
duże miasto znajduje się w naszej okolicy? 

 

 

 



8. Wykonaj zadanie matematyczne uzupełniając rytmy z tyłu str. 10 oraz zadania  z mapą 

Polski str. 10 ,11 i 13 – KARTA PRACY NR 4. 

 

9. Praca plastyczna „Orzeł” 
 
Dziecko odrysowuje na białym kartonie złożonym na pół swoją dłoń, wycina ją otrzymując złączone 

sylwety dłoni.  Na środku szerokiego paska papieru  rysuje oczy i brwi. Z żółtego papieru wycinają 

koronę, nogi i dziób, a następnie przyklejają na pasek. Skleja dwa końce paska ze sobą. W miejscu 

złączenia dokleja sylwety dłoni, które utworzą skrzydła. 

 

10. „Godło – flaga - hymn”- zabawa ruchowa w wykorzystaniem ilustracji symboli. 

Rodzic wskazuje  dziecku znaczek przedstawiający jeden z symboli narodowych - flaga, godło, nuty - 
fragment "Mazurka Dąbrowskiego". Dziecko poruszają się po pokoju w dowolnych kierunkach. Na 
hasło rodzica - nazwę danego symbolu, dziecko wykonuje polecenia np: godło - podskakuje do góry 3 
razy; hymn - 2 kroki do tyłu, flaga - ręce nad głowę itp. 

11. „J,j jak jagoda”- zapoznaniez literą J,j. 

W jakich wyrazach słyszysz głoskę J,j na początku wyrazu? , rozpoznawanie litery pośród 
innych, pisanie palcem w powietrzu i na kaszy, wyklejanie szablonu litery plasteliną. 

Wykonaj kartę pracy z J,j na str. 12 –KARTA PRACY NR 4. 

 

                                                                

 

 

 



12. Poprowadź chłopca do POLSKI 

 
 

 

 

 

 



13. Praca plastyczna „Krajobraz Polski” 

Malowanie krajobrazu Polski z użyciem farb lub pasteli. 
 

 

14. Wycieczka po Warszawie 

Zapoznanie dziecka z ważnymi miejscami w stolicy na podstawie ilustracji. 

 

 
 

 

 

 

 



15. Patriotyczny quiz 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie wszystkie nasze Słoneczka i życzmy owocnej pracy ! 

 
Czekamy na fotorelacje z wykonanych prac na naszej grupie na facebooku. 

Poniżej znajdziecie dodatkowe prace do druku dla chętnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 
 



 


