
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia: Polska.  
Treści programowe: 
Polska i Polacy 
Poczucie przynależności narodowej 
 podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy 
 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Liczenie 
 liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, 

kwiatów w wazonie itp. 
Klasyfikowanie 
 tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – 

kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, 
smaku 

Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew 
 nauka krótkich piosenek (forma AB) 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Muzyka i ruch 
 nauka wybranych elementów tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w zabawach ruchowych 
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 63, 65, 96, 
100, 109, 114, 115). 
 
Grupa III ŻABKI Plan zajęć 20.04.-30.04.2020r. Temat tygodnia: Polska. 
Data Temat dnia Aktywność i działalność 

dziecka 
Cele Numery 

obszarów 
z podstawy 
programowej 

27.04.2020r Mój kraj - „Polskie Symbole Narodowe 
Polak Mały” – film edukacyjny. 
- Zabawa ruchowa „Wracamy do 
domu”. 
- Słuchanie wiersza Czesława 

 -rozpoznaje 
i nazywa symbole 
narodowe; 
- rozwiązuje 
zagadki; 

I5, III2, III6, 
III8, IV2, IV5, 
IV7, IV10 



Janczarskiego „Polska”.  
- Analiza treści wiersza – 
dokończ zdanie „Polska to…”. 
- Rozwiązywanie zagadek 
(Polska, flaga, orzeł, Wisła). 
- Słuchanie hymnu 
państwowego. 

- wie, że nasz kraj 
to Polska; 
- potrafi zachować 
prawidłową 
postawę podczas 
hymnu. 

28.04.2020r Moja 
Ojczyzna 

- Zabawa ruchowa „Wycieczka 
po Polsce”. 
- Zapoznanie z legendą „O orlim 
gnieździe” na podstawie 
legendy Anny Sójki. Rozmowa 
na podstawie legendy. 
- Wykonanie pracy plastycznej 
mapa Polski, flaga, godło 
według wyboru dzieci z 
wykorzystaniem kredek, 
kolorowego papieru lub 
plasteliny. 
- Słuchanie piosenek o treści 
patriotycznej. 
- Rysowanie po śladzie. 

- aktywnie 
uczestniczy 
w zabawach 
ruchowych; 
- poznaje  
początki państwa 
polskiego na 
podstawie legendy; 
- wie, że jest 
Polakiem i mówi po 
polsku; 
- rozwija 
sprawności 
manualne; 
- rysuje po śladzie. 

I5, III2, III8, 
III9, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV10, IV11, 
IV19 

29.04.2020r Hej, na 
krakowskim 
rynku 

- „Budujemy zamki”- zabawa 
konstrukcyjna. 
- „Zabytki Krakowa” – 
prezentacja zabytków w oparciu 
o ilustracje. 
- Słuchanie hejnału z wieży 
mariackiej. 
- Zapoznanie z legendą 
„O smoku wawelskim”. 
Rozmowa na temat treści 
legendy. 
- Zabawa ruchowa „Smok łapie 
swój ogon”. 
- Kolorowanie obrazka „Smok 
wawelski”. 
- Słuchanie piosenek 
patriotycznych. 

- rozwija 
umiejętności 
konstrukcyjne;  
- słucha legendy; 
- ogląda i opisuje 
wybrane zabytki 
Krakowa; 
- wypowiada się na 
określony temat; 
- rozwija sprawność 
manualną. 

I5, III2, III8, 
III9, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV10, IV11, 
IV19 

30.04.2020r Barwy 
ojczyste 

- Zabawa „O którym miejscu 
mówię” w oparciu o ilustracje 
(góry, morze, miasta). 
- Nauka wiersza Czesława 
Janczarskiego „Barwy ojczyste” 
metodą fragmentami ze słuchu. 
- „Policz flagi” – ćwiczenie 
klasyfikacyjne według 
wzrastającej liczby elementów. 
- Zabawa „Popatrz dokładnie” – 
ćwiczenie spostrzegawczości. 
- Słuchanie i śpiewanie znanych 
piosenek patriotycznych. 
- Słuchanie opowiadania 
Małgorzaty Srrękowskiej – 

- wypowiada się na 
określony temat; 
- ćwiczy 
spostrzegawczość;  
- przelicza 
w dostępnym 
zakresie; 
- śpiewa piosenkę; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w zabawach 
ruchowych. 

I5, III2, III8, 
III9, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV10, IV12, 
IV15, IV19 



Zaremby „Dzień flagi”. 
Rozmowa z dziećmi na temat 
opowiadania. 
- Zabawa ruchowa „Ziemia, 
woda, powietrze”. 

 
I. Grupa III Żabki Temat dnia: Mój kraj. 27.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy obejrzenie filmu edukacyjnego „Polskie Symbole Narodowe –
Polak Mały”, którego celem jest przybliżenie dzieciom świąt narodowych i symboli państwowych. 
Proponujemy rozwiązywanie zagadek (Polska, flaga, godło, Wisła). Prosimy o przeczytanie wiersza 
Czesława Janczarskiego „Polska” oraz analizę treści. Dzieci będą miały możliwość wskazywania 
z Państwa pomocą: morza, rzeki, stolicy, kilku większych miast na mapie Polski. Prosimy 
o wyjaśnienie dzieciom zasad zachowania oraz postawy jaką przyjmujemy podczas słuchania 
hymnu państwowego. 
1. „Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały” – film edukacyjny. Przybliżenie dziecku 
symboli narodowych i świąt państwowych. 
Obejrzyj film edukacyjny. Opowiedz o czym był film. 
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 
2. Zabawa ruchowa „Wracamy do domu”.  
Ustal z rodzicami miejsce w pokoju, które będzie twoim „domem”.  
Dziecko spaceruje po dywanie. Na hasło „wracamy do domu” – dziecko biegnie jak najszybciej do 
swojego „domu”. Zabawę powtarzamy kilka razy.. 
3. Słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Polska”. 
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=GowHrDB7Tj8 
Analiza treści wiersza – dokończ zdanie „Polska to …”. 
4. Rozwiązywanie zagadek (Polska, flaga, orzeł, Wisła). 
Rozwiąż zagadki. Rodzic czyta – dziecko podaje rozwiązanie. 
- Pytanie nietrudne - to każdy przyzna: 
Jak się nazywa twoja ojczyzna? (Polska) 
- Biel na niej jest i czerwień, 
Powiewa, gdy wiatr się zerwie (flaga Polski) 
- W górach mieszka wielki ptak 
To jest Polski naszej znak. (Orzeł Biały) 



- W górach ma swe źródło, 
Stąd właśnie wytrysła 
A płynie do morza nasza rzeka... (Wisła) 
5. Zapoznanie dzieci z mapą Polski – wskazywanie morza, rzeki, stolicy kraju i kilku miast. 
Obejrzyj mapę i pokaż, gdzie jest morze, rzeka Wisła, stolica Polski i kilka miast. Dzieciom 4-letnim 
pomaga rodzic. 

 
 
6. Słuchanie hymnu państwowego – wyjaśnienie zasad zachowania w trakcie słuchania 
hymnu oraz postawy jaką przyjmujemy. 
Rodzic przypomina zasady zachowania podczas słuchania hymnu oraz postawę jaką przyjmujemy. 
Posłuchaj hymnu. Jeśli potrafisz to możesz śpiewać. Pamiętaj, że stoimy prościutko – na baczność. 
Link do hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 
7. Zabawa słowna „Kim jesteśmy?”. 
Dokończ zdanie „Jestem Polakiem, bo…”. 
Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
 
II. Grupa III Żabki Temat dnia: Moja Ojczyzna. 28.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy legendę „O orlim gnieździe” na podstawie legendy Anny Sójki 
– dotyczącą początków państwa polskiego oraz godła Polski. Prosimy o przeprowadzenie rozmowy 
z dziećmi na temat treści tej legendy. Proponujemy do wykonania według wyboru dzieci jedną 
z prac plastycznych (godło, flaga, mapa Polski). Przygotowałyśmy zabawę ruchową „Wycieczka po 
Polsce”, rysowanie po śladzie oraz słuchanie piosenek patriotycznych. 
1. Zabawa ruchowa „Wycieczka po Polsce”.  

GDAŃSK TORUŃ POZNAŃ WARSZAWA 
KRAKÓW ZAMOŚĆ LUBLIN KATOWICE 

Wspólnie z rodzicem umieszczaj nazwy miast na mapie, będą to miejsca, które odwiedzisz. 



Rodzic odczytuje nazwę miasta i ustala wspólnie z dzieckiem dokąd pojadą na wycieczkę. Dziecko 
wybiera środek lokomocji: rower, samochód, łódkę, samolot itp. Następnie porusza się po dywanie 
naśladując wybrany pojazd. 

 

2. Zapoznanie z legendą „O orlim gnieździe” na podstawie legendy Anny Sójki, dotyczącą 
początków powstania państwa polskiego. 
Rodzic czyta legendę, natomiast dziecko siedzi wygodnie i z uwagą słucha. 
 

  



 

 

 

 
 
Rozmowa na podstawie legendy: 
- Omówienie legendy, opisanych w niej wydarzeń, zachowań bohaterów. Jak nazywała się pierwsza 
stolica Polski? Dlaczego? 
3. Wykonanie pracy plastycznej mapa Polski, flaga, godło według wyboru dzieci 
z wykorzystaniem kredek, kolorowego papieru lub plasteliny. 
Wybierz jeden z obrazków i pomaluj kredkami, możesz wypełnić plasteliną lub wykleić kolorowym 
papierem. 



 

 

 
 



 

 



4. Słuchanie piosenek o treści patriotycznej. 
Posłuchaj poniższych piosenek. Jeżeli je znasz to możesz również śpiewać. 
Linki do piosenek: 
 
-  „Nasze polskie a b c” https://www.youtube.com/watch?v=5FlA7E6nvf0 
- „Wojenko, wojenko” https://www.youtube.com/watch?v=95PDkpk8khw 
- „Kto ty jesteś?” https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8 
- „Jestem Polakiem” https://www.youtube.com/watch?v=Y1MI1NaCJhA 
- „Dzień dobry biały ptaku” https://www.youtube.com/watch?v=7YQ0nXwZxgA 
- „Przybyli ułani pod okienko” https://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg 
- „Maszerują strzelcy” https://www.youtube.com/watch?v=VCT70frG7Sk 
- „Polskie Kwiaty” https://www.youtube.com/watch?v=Xee9VlTblhs 
 
5. Rysowanie po śladzie. 
Dziecko 5-letnie 
Rysuj po śladzie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziecko 4-letnie 
Rysuj po śladzie. 
 

 

 

 
III. Grupa III Żabki Temat dnia: Hej, na krakowskim rynku. 29.04.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy rozmowę z dziećmi o wybranych zabytkach Krakowa 
w oparciu o zamieszczone ilustracje. Prosimy o przeczytanie dzieciom „Legendy o smoku 
wawelskim”. Proponujemy wysłuchanie przez dzieci hejnału z wieży mariackiej oraz piosenek 
patriotycznych. Przygotowałyśmy dla dzieci obrazki do kolorowania: „Smok wawelski” oraz zabawę 
ruchową „Smok łapie swój ogon”. Państwa dzieci mogą również budować zamki z wykorzystaniem 
różnego rodzaju klocków. 
1.”Budujemy zamki” - zabawa konstrukcyjna. 
Potrzebna będą różnego rodzaju klocki. Rodzic zachęca dziecko do budowania z klocków zamków 
czy wieżyczek.  
2. Zabytki Krakowa. Prezentacja zabytków w oparciu o ilustracje. 
Rodzic pokazuje dziecku poniższe ilustracje, zachęca do oglądania i czyta ciekawostki na ich temat. 

 

Zamek Królewski na Wawelu leży na Wzgórzu Wawelskim przy lewym brzegu Wisły. Ta siedziba 
wielu władców znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Warto także 
zajrzeć do Smoczej Jamy, w której niegdyś podobno żył smok. 



 
Kościół Mariacki w Krakowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kościołów w Polsce. Z daleka 
widać dwie różniące się od siebie wieże, których budowę opisuje ciekawa legenda. We wnętrzu 
odnajdziemy wspaniały ołtarz dzieła Wita Stwosza ukazujący Matkę Boską w otoczeniu apostołów 
oraz Wniebowzięcie. 

 
Sukiennice w Krakowie spełniają funkcje handlowe. Znajdują się tutaj stragany z biżuterią, 
rękodziełem i pamiątkami. Piętro Sukiennic zajmują wystawy Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby 
XIX wieku. 

 
Barbakan zwany też potocznie Rondlem to potężna budowla, o niezwykle oryginalnej konstrukcji. 
 

 
Pałac Biskupi miejsce zamieszkania biskupa Karola Wojtyły w latach 1964 – 1978. To właśnie tutaj 
z tzw. „okna papieskiego” Jan Paweł II rozmawiał z tłumami gromadzącymi się pod pałacem. 
3.Słuchanie hejnału z Wieży Mariackiej.  
Posłuchaj hejnału z zamieszczonego linku. 
 https://www.youtube.com/watch?v=ehSedUPUemQ 



4. Słuchanie legendy „O smoku wawelskim”. 
Usiądź wygodnie i posłuchaj legendy, którą przeczyta ci rodzic. 
To było bardzo, bardzo dawno temu... Na wawelskim wzgórzu nad Wisłą wznosił się drewniany 
gród, w którym mieszkał król Krak ze swoją piękną córką, Wandą. A w jamie, w głębi wzgórza 
mieszkał straszny smok. Smok pożerał owce i barany, potem zażądał ofiar z ludzi, a w końcu chciał 
zjeść królewnę. Król Krak wezwał na pomoc rycerzy, lecz żadnemu z nich nie udało się pokonać 
smoka. Potwór ział ogniem, machał ogonem najeżonym kolcami a jego ostre pazury darły stalowe 
zbroje rycerzy. W mieście Krakowie, leżącym u podnóża Wawelu, mieszkał szewc Kuba. Kuba 
postanowił zabić smoka i ułożył chytry plan. Wziął skórę barana, napchał ją siarką i smołą, zszył 
dokładnie, z patyków zrobił nogi. O wschodzie słońca podrzucił kukłę pod smoczą jamę. Smok 
wyszedł rano, żeby coś zjeść i ucieszył się bardzo, kiedy zobaczył gotowe śniadanie. Pożarł barana 
napchanego siarką i smołą, ale zaledwie skończył, poczuł, jak pali go pragnienie. Zszedł nad rzekę 
i zaczął pić. Pił, pił i pił... Woda wypełniła jego brzuch tak, że stał się okrągły jak balonik i jak balonik 
pękł. W mieście i na zamku zapanowała ogromna radość. A szewc Kuba zebrał kawałki smoczej 
skóry i uszył z nich buty dla królewny Wandy. 
Drogi Rodzicu porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat tej legendy. 
5. Zabawa ruchowa- „Smok łapie swój ogon”. 
Potrzebna będzie kawałek bibuły lub szalika do zrobienia ogona, oraz dowolna piosenka. 
Dziecko stoi luźno rodzic przypina mu ogon. Gdy muzyka gra dziecko tańczy, podskakuje, biega, 
gdy rodzic muzykę przyciszy dziecko próbuje złapać swój ogonek. 
6. Kolorowanie obrazka „Smoka wawelskiego”.  
 

 
Pomaluj smoka. 
7. Słuchanie piosenek patriotycznych. 
„Nasze polskie a b c ”, „Wojenko, Wojenko”, „Kto ty jesteś”, „Jestem Polakiem”, „Dzień dobry biały 
ptaku”, „Przybyli ułani Pod okienka”, „ Maszerują strzelcy”, „ Polskie kwiaty”- link do tych utworów 
podane jest w scenariuszu z dnia 28.04.2020 
 
 
 



IV. Grupa III Żabki Temat dnia: Barwy ojczyste
Drodzy Rodzice przygotowałyśmy na dzisiaj zabawę „O którym miejscu mówię”. D
rozpoznawały miejsca, o których będziecie Państwo im opowiadać w 
o nauczenie dzieci wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”. Prosimy o przeprowadzenie 
rozmowy z dziećmi w oparciu o treść opowiadania 
oraz odczytanie treści związanych z Dniem Flagi. Proponujemy ćwiczenie klasyfikacyjne według 
wzrastającej liczby elementów „Policz flagi”; zabawę ruchową „Ziemia, woda, powietrze” oraz 
zabawę ćwiczącą spostrzegawczość Państwa dzieci „Patrz dokładnie”.
1.Zabawa „ O którym miejscu mówię”
Rodzic mając na myśli góry, morze, miasto, las, opisuje prostym słowami miejsce o którym myśli. 
Dziecko mając do dyspozycji ilustracje musi od

  
 

 
2.Nauka wiersza Czesława Janczarskiego pt: „ Barwy Ojczyste”
słuchu. 
Rodzic próbuje nauczyć dziecko wiersza fragmentami, tak aby dziecku było lepiej przyswoić tekst.
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. 
3. „Policz flagi” ćwiczenie  klasyfikacyjne według wzrastającej
Dzieci 5-letnie.  
Policz flagi 

 

 

   

  

    

      

a III Żabki Temat dnia: Barwy ojczyste. 30.04.2020r. 
Drodzy Rodzice przygotowałyśmy na dzisiaj zabawę „O którym miejscu mówię”. D
rozpoznawały miejsca, o których będziecie Państwo im opowiadać w oparciu o ilustracje. Prosimy 

nauczenie dzieci wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”. Prosimy o przeprowadzenie 
rozmowy z dziećmi w oparciu o treść opowiadania Małgorzaty Strękowskiej 
oraz odczytanie treści związanych z Dniem Flagi. Proponujemy ćwiczenie klasyfikacyjne według 
wzrastającej liczby elementów „Policz flagi”; zabawę ruchową „Ziemia, woda, powietrze” oraz 

egawczość Państwa dzieci „Patrz dokładnie”. 
„ O którym miejscu mówię” w oparciu o ilustracje. 

Rodzic mając na myśli góry, morze, miasto, las, opisuje prostym słowami miejsce o którym myśli. 
do dyspozycji ilustracje musi odgadnąć o którym miejscu opowiada rodzic.

  

 
Nauka wiersza Czesława Janczarskiego pt: „ Barwy Ojczyste” metodą fragmentami ze 

Rodzic próbuje nauczyć dziecko wiersza fragmentami, tak aby dziecku było lepiej przyswoić tekst.

Policz flagi” ćwiczenie  klasyfikacyjne według wzrastającej liczby elementów.

Narysuj tyle kropek 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

Drodzy Rodzice przygotowałyśmy na dzisiaj zabawę „O którym miejscu mówię”. Dzieci będą 
oparciu o ilustracje. Prosimy 

nauczenie dzieci wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”. Prosimy o przeprowadzenie 
Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Dzień flagi” 

oraz odczytanie treści związanych z Dniem Flagi. Proponujemy ćwiczenie klasyfikacyjne według 
wzrastającej liczby elementów „Policz flagi”; zabawę ruchową „Ziemia, woda, powietrze” oraz 

Rodzic mając na myśli góry, morze, miasto, las, opisuje prostym słowami miejsce o którym myśli. 
órym miejscu opowiada rodzic. 

metodą fragmentami ze 

Rodzic próbuje nauczyć dziecko wiersza fragmentami, tak aby dziecku było lepiej przyswoić tekst. 

liczby elementów. 

Narysuj tyle kropek ile jest flag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dzieci 4-letnie  
Policz flagi Narysuj tyle kropek ile jest flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zabawa „Popatrz dokładnie” – ćwiczenie spostrzegawczości. 
Rodzic  dziecka 5-letniego układa w określonej przez siebie kolejności  na stole ilustracje 
z pierwszego zadania , natomiast 4-letniego może wykorzystać ulubione zabawki dziecka. Dziecko 
przygląda się uważnie co i gdzie leży, i jakiej kolejności. Następnie zamyka oczy, a rodzic zmienia 
kolejność ułożenia lub zabiera jedną rzecz. Dziecko po otworzeniu oczu musi zgadnąć co się 
zmieniło. Rodzice pamiętajcie o zamianie ról w zabawach, niech wasza pociecha też coś zmieni. 
5.Słuchanie i śpiewanie piosenek patriotycznych. 
Linki do piosenek podane są w drugim scenariuszu proponowanych zajęć. 
6. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby pt; „Dzień Flagi”. 
Usiądź wygodnie i posłuchaj opowiadania, które przeczyta ci rodzic. 
W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie 
przedszkolaki będą malować chorągiewki. 
– A po co? – spytała Lenka. 
– Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. 
– Na czerwony – powiedział Szymek. 
– Nie. Na biały – sprostowała Ada. 
– A po co? – ponownie spytała Lenka. 
– Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – wyjaśniła pani. 
– Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan. 
– Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z tej okazji możemy  
nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – Drugiego maja przemaszerujemy przez całe 
osiedle. 
– Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert. 
– To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. 
Hubert  się  naburmuszył. Jednak  musiał  przyznać, że Szymek ma  rację. Jeśli  już wręczać   
prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością nie są ani flagami, ani 
chorągiewkami. Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej koleżanki i koledzy z zapałem 
przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było wcale proste. Wymagało szczególnej 
uwagi. Ci, którzy się zagapili i zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli 
malować od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko w połowie 
czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy.  
– Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są strasznie trudne  
do wykonania – pocieszyła ją Lenka. 



– Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani mrówek, ani much, tylko  
czerwony pas na białej chorągiewce. 
W  Dniu  Flagi  przedszkolaki  z  przedszkola  Ady  wzięły  udział  w  radosnym  marszu  po  osiedlu.   
   Każde  dziecko  niosło  dumnie  własnoręcznie  wykonaną  biało-czerwoną  chorągiewkę.   
Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, 
robią coś bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. 
Przechodnie z podziwem patrzyli na maszerujących.  
– O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w sukience w paski.  
Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-czerwoną chorągiewką i że jest  
Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś urośnie. 
– Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – powiedziała. 
– Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka. 
Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały kosmonautom i kosmitom. 
Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią świętują mali Polacy. 
Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. 
− Po co przedszkolaki malowały flagi? 
− Jak czuła się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając chorągiewką? 
− Z czego była dumna? 
7.Czytanie przez rodzica ciekawostek związanych z Dniem Flagi. 
Posłuchaj ciekawostek o fladze, które przeczyta ci rodzic. 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja, wprowadzone na mocy 
ustawy z 20 lutego 2004 roku, by propagować wiedzę o Polskiej tożsamości oraz symbolach 
narodowych. Flaga składa się z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Pierwszy 
symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga została uznana 
za symbol narodowy w 1919 roku, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
8. Zabawa ruchowa –„ Ziemia, woda, powietrze”.  
Dziecko stoi luźno na dywanie, zwrócone twarzą do rodzica 
− Na hasło: Ziemia 
– dotyka dłońmi podłogi, jednocześnie przykucając. 
− Na hasło: Woda 
– chwyta się dłońmi za kolana. 
− Na hasło: Powietrze 
– wskazuje przestrzeń nad głową. 
Rodzic  podaje hasła w różnej kolejności. 
9. Kolorowanie flagi Polski według wzoru. 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Zasiali górale owies”. 
https://www.youtube.com/watch?v=FqTWisd-Qtc  
https://www.youtube.com/watch?v=B9fJOd-7rYo 
ZASIALI GÓRALE  
 Zasiali górale owies, owies,  
od końca do końca, tak jest, tak jest.  
Zasiali górale żyto, żyto,  
od końca do końca, wszystko, wszystko.  
   
Ref. Tam na polu jest zabawa,  

zabawa, zabawa.  
Żadna mi się nie podoba,  
tylko ta tylko ta. /x2  

 
Dziecko stoi w parze z rodzicem lub z rodzicami  splecione ręce. Śpiewając, unoszą w bok zgiętą 
w kolanie nogę (raz prawą, raz lewą), jednocześnie lekko uginają drugą.  
(ref.) Dziecko z rodzicem w parze wiruje łapiąc się raz pod jedną, raz pod drugą rękę (twarze 
zwrócone w przeciwnych kierunkach).  
 
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Kotylion” z bibuły lub papieru  biało – czerwonego. 
Cele:  
- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi ; 
- kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych; 
- rozwijanie umiejętności plastycznych; 
- wykonanie pracy zgodnie z instrukcją. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Instrukcja nr 1 
Kotylion z bibuły lub jak ktoś już posiada papier w barwach narodowych biało-czerwonych, to nic 
trudnego. Poniżej prezentuję instrukcję jak to zrobić: 
Pomoce: Trzeba się zaopatrzyć w dwa paski bibuły (ewentualnie papieru) koloru białego i 
czerwonego, po jednej wstążce w kolorze białym i czerwonym, klej, nożyczki.  
1. Z białej i czerwonej bibuły należy wyciąć paski, które następnie trzeba zgiąć w taki sposób, aby 
powstała „harmonijka”. Końce „harmonijki” należy skleić ze sobą w taki sposób, by powstało koło. W 
efekcie otrzymujemy zatem dwie „harmonijki” - białą i czerwoną. Trzeba jednak pamiętać, aby 
pasek czerwonej bibuły był węższy od białego.  
2. Sklejamy obie „harmonijki” w jedną całość.  
3. Z białej bibuły lub tektury wycinamy koło, którym później zamkniemy kotylion.  
4. Przygotowane wcześniej wstążki przyklejamy z tyłu złożonego kotylionu. Następnie jako ostatni 
element przyklejamy z tyłu kotylionu wycięte wcześniej białe kółko.  
 

 



Instrukcja nr 2 
 

 

 



III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: Labirynty, kreślenie egipskich wzorów. 
Rodzic mówi dziecku w którą stronę ma rysować kreski lub strzałki, licząc kratki np. jedna kratka  
w górę,  jedna kratka w prawo… Jak dziecko już potrafi może rysować samo. 

 
1. Rysuj strzałki w wyznaczonych polach. Określ kierunki, w jakich są narysowane. 

 
2. Rysuj szlaczki po śladach a potem samodzielnie. 

 
 



3. Rysuj drogi. 

4. Rysuj po śladzie drogę zająca do koszyka. 

 



5. Rysuj w środku ścieżek. 

 
6. Obejrzyj wzory znajdujące się po lewej stronie kartki. Pokoloruj według wzorów takie same 
pola po prawej stronie kartki. 
 

 



IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne. 
 1. Dziecko słuchając piosenki porusza się zgodnie z tej tempem- szybko na paluszkach, wolno na 
pietach. 
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 
2. Dziecko słuchając piosenki próbuje wykonywać polecenia w niej zawarte. 
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 
3. Drogi rodzicu wysyłam również link do obejrzenia tańca ludowego „ krakowiak”. Obejrzyjcie go 
razem ze swoją pociechą. Niech dziecko poćwiczy cwał boczny występujący w tym tańcu. 
https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts 
4 Dziecko słuchając piosenki „ Na majówkę”, niech spróbuje wymyśleć swój taniec. 
https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs 
 
V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 
1. Ćwiczenia z rozwijaniu schematu ciała: 
Rodzic prosi aby dziecko podniosło prawą rękę i pomachał nią, następnie poklepał się po głowie, po 
brzuchu, dotkną prawej nogi, prawego ucha i zasłonił prawe oko. ( dzieciom pięcioletnim można to 
zadanie utrudniać zmieniając strony ciał- raz prosić o dotknięcie prawej nogi, raz lewego ucha). 
2. Słuchanie piosenki „Jadą, jadą misie”- próba śpiewania. Rozmowa na temat piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg 
- Co robią misie? 
- Gdzie przyjechały misie? 
- Co  misie narobiły w lesie? 
3. Ćwiczenia ruchowe- „ Misie jadą- misie śpią” 
Gdy piosenka jest włączona dziecko udaje że jedzie do lasu. Gdy rodzic wycisza piosenkę, dziecku 
udaje śpiącego misia. 
4. Ćwiczenia narządów mowy. 
Dziecko udające misia stara się jak najdokładniej oblizać wargi z miodu. 
5. Ćwiczenie ruchowo- słuchowe 
Dziecko słuchając piosenki próbuje wyklaskiwać jej rytm. 
6. Odtwarzanie wzoru w powietrzu. 
Dziecko przygląda się podanemu wzorowi i próbuje kreślić go w powietrzu. Następnie  za pomocą 
ołówka rysuje o śladzie. 

    
                                                                      Kolorowanie obrazka misia. 

 
 

 


