
Propozycja zajęć na poniedziałek (11.05.2020r.) dla czterolatków 

 

 
Temat tygodniowy: „POLSKA TO MÓJ DOM” 

Temat dnia: „Moje miasto”                       
 

 
 
Zadanie 1 
 
Zaproś rodziców do rozmowy o Mławie – mieście, w którym mieszkasz. Pomogą ci w tym zdjęcia 

przedstawiające różne miejsca, które odwiedzasz  z dorosłymi. Spróbuj je rozpoznać i odgadnąć ich 

nazwy. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Zadanie 2 

Zapraszamy do zabawy plastycznej „Mój dom”. 
Namaluj farbami swój dom. Postaraj się uwzględnić na rysunku zarówno szczegóły domu, jak i 
otoczenia – zieleń, ulicę itp. Jeśli nie masz farb to narysuj kredkami. 
Jeśli nie pamiętasz adresu zamieszkania to poproś dorosłych by cię tego nauczyli. 
Postaraj się go zapamiętać!!! 
 
Zadanie 3 

                                                                         
 
„Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – weź udział w zabawie ruchowej z elementem liczenia. 
Potrzebna będzie kostka do gry. Rzucasz kostką i w zależności od ilości wyrzuconych oczek 
wykonujesz ćwiczenia ruchowe, np. tyle samo pajacyków, przysiadów, podskoków na jednej nodze 
oraz obunóż. 
Brawo! Umiesz nie tylko sprawnie liczyć ale i świetnie wykonujesz zadania ruchowe. 
 
 

Propozycja zajęć na wtorek (12.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „POLSKA TO MÓJ DOM” 
 
Temat dnia: „Symbole narodowe” 
 

 
 
 
Zadanie 1 
 
Każde polskie dziecko wie, jakie są symbole narodowe. Ty też to wiesz. 
Po obejrzeniu filmiku „Polak Mały” odpowiedz na następujące pytania: 
- Jakie  symbole  narodowe ma Polska? 
- Jakie kolory ma flaga Polski? 



- Jak wygląda godło? 
- Co to jest hymn? 

Poniższy link o tym przypomni ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&feature=emb_rel_pause  

 

Zadanie 2 
 
„Polska flaga – bawimy się biało czerwonymi barwami”. 
 
Proponujemy zabawę sensoryczną – przesypywanie ryżu. Na pewno uda ci się wykonać ozdobną 
buteleczkę z kolorowym ryżem w barwach polskiej flagi narodowej. Prawda, że to jest fajny pomysł. 
Potrzebne będą: ryż, przezroczysta mała butelka, czerwony barwnik spożywczy lub kuleczki z 
czerwonej bibuły, łyżeczka, lejek. 
Jeśli nie macie barwników do farbowania ryżu, można użyć czerwonej bibuły, wystarczy kawałki 
wrzucić na chwilę do wody. 
 
 

 
 
 
 
 

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


 
Zadanie 3 
 
Posłuchaj uważnie  wiersza Władysława Bełzy „Katechizm dziecka polskiego”.  
Mimo, że ten wiersz ma ponad sto lat to jest ważny i dla współczesnych dzieci. Naucz się go na 
pamięć. 
 

                                                   
- Kto ty jesteś? 
- Polak mały. 
- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 
- Gdzie ty mieszkasz ? 
- Między swymi. 
- W jakim kraju?                                                            
- W polskiej ziemi. 
- Czym ta ziemia? 
- Mą Ojczyzną. 
- Czym zdobyta? 
- Krwią i blizną. 
- Czy ją kochasz? 
- Kocham szczerze. 
- A w co wierzysz? 
- w Polskę wierzę. 
 

Naukę wiersza ułatwi ci obejrzenie  tego filmiku. Link poniżej ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 
 
 

Propozycja zajęć na środę (13.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „POLSKA TO MÓJ DOM” 
Temat dnia: „Wędrówki z mapą Polski” 
 
Zadanie 1 
 
Obejrzyj dokładnie mapę Polski. Z pomocą osoby dorosłej wskaż miejsca charakterystyczne dla 
naszego kraju, np. rzekę Wisłę, jeziora, góry, niziny, morze, Warszawę, Mławę.  
Pamiętaj, co na mapie oznaczają poszczególne kolory: zielony – niziny (łąki, lasy, pola), wyżyny –żółty, 
pomarańczowy, brązowy –góry, niebieski – woda (rzeki, jeziora, morze). 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y


 
 
 
Zadanie 2 
 
Zapraszamy do zabawy dydaktycznej „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce”. 
 
Poproś osobę dorosłą o wyznaczenie na podłodze symbolicznych granic Polski (za pomocą sznurka, 
tasiemki lub papieru toaletowego). Na wyodrębnionym  terenie ułóżcie ilustracje przedstawiające 
charakterystyczne krajobrazy: nizinny, wyżynny, górski i nadmorski. 
Można do tej zabawy wykorzystać również  kawałki kolorowego papieru symbolizujące poszczególne 
krainy geograficzne, np. góry – kolor brązowy, niziny – kolor zielony itp.   
Wyjeżdżasz na wycieczkę dowolnym pojazdem ( naśladujesz jazdę samochodem lub pociągiem) i 
czekasz na sygnał od rodzica. 
Hasło „góry” - zatrzymujesz się, pokazujesz, gdzie na mapie są góry i wykonujesz określone czynności 
 (wchodzisz wolno pod górę, szybko schodzisz z góry, zjeżdżasz na nartach, sankach). 
Hasło „morze” - zatrzymujesz się, pokazujesz , gdzie na mapie jest morze i naśladujesz (pływanie, 
skakanie przez fale, fruwające mewy). 
Hasło „niziny” - naśladujesz szum drzew na wietrze, zbieranie grzybów, lot motyla nad łąką. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Zadanie 3 
 

Ułóż z wirtualnych puzzli mapę Polski. ↓ 
 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228038-mapa-polski 

Propozycja zajęć na czwartek (14.05.2020r.) dla czterolatków 

Temat tygodniowy: „POLSKA TO MÓJ DOM” 
Temat dnia: „Moja ojczyzna” 
 
Zadanie 1 
 
Zachęcamy do wirtualnej wędrówki po Polsce przy słowach piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Weź udział w Niezwykłej Lekcji Rytmiki – Jestem Polakiem. ↓ 
Naucz się na pamięć refrenu i wybranej zwrotki tej pięknej piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228038-mapa-polski
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 
 
1. Ciuchcia na dworcu czeka 
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
na pewno w drodze spotka Nas. 
 
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 
gdzie góry i górale są. 
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 
obok Wawelu mieszkał smok. 
 
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
3. 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… 
 
4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 
pierników kusi mocno nas. 
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 
można wyruszyć dalej w świat. 
 
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 

 
 



 
Zadanie 2 
 
„Moja Ojczyzna” – zabawa plastyczna.  
 
Oznacz na mapie Polski pasy krajobrazowe (góry, wyżyny, niziny, morze) z zastosowaniem 
odpowiednich kolorów. Użyj dowolnej techniki plastycznej. 
Zaznacz stolicę Polski Warszawę, twoje miasto Mławę i rzekę Wisłę. 
 
 
 
 
 

 
 



Zadanie 3 
 
„Dyktando matematyczne”  
To zabawa ruchowa, która pozwoli utrwalić kierunki w przestrzeni i sprawdzi umiejętność 
przeliczania.  
Weź w prawą rękę kawałek wstążki, bibuły lub chusteczkę. Pozwoli ci to sprawniej wykonać 
ćwiczenia. Poproś osobę dorosłą o przeczytanie poleceń. 
Zacznij od punktu wyjścia, np. zaznaczonego na podłodze. 
 
Idziemy 7 kroków do przodu. 
Teraz 3 kroki w lewą stronę. 
Teraz 5 kroków do tyłu. 
Teraz 4 kroki w prawą stronę. 
Prawą ręką dotykamy lewego kolana. 
Lewym łokciem dotykamy do prawego kolana. 
 
(Ćwiczenia możemy powtarzać kilka razy.) 
 
 

Propozycja zajęć na piątek (15.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „POLSKA TO MÓJ DOM” 
Temat dnia: „Warszawa – stolica Polski” 
 
Zadanie 1 
 

 
 
 
Poproś osobę dorosłą o przeczytanie legendy Wandy Chotomskiej „Wars i Sawa”. 
 
„Dawno temu, nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego dnia gdy szedł nad rzekę by 
zarzucić sieci usłyszał piosenkę: 
             Siedem Fal mnie strzeże i siedem błyskawic. 
             Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi. 
Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani 
chwili. Zawołał - Niczego się nie boję! – Wskoczył do swej łodzi i popłynął. 
Jednak ledwie odbił od brzegu rozpętała się straszliwa burza. 



- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 
- Porwę twoje sieci na strzępy ! – ryczał wicher. 
- Zatopimy łódź! – groziły fale. 
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy był 
już na samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę,  pół dziewczynę. 
Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę oraz 
miecz i powiedziała: Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w 
bajce. Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na małżeństwo z 
człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi. 
Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa, a na ich pamiątkę i od ich imion 
powstała nazwa miasta… -  
Warszawa” 
 
 
 
Odpowiedz na pytania dotyczące treści utworu: 
 
- Kogo ujrzał Wars wśród fal? 
- Jak miała na imię syrena? 
- Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy? 
- Jak się nazywa miasto, które znajduje się w miejscu spotkania Warsa i Sawy?   
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 
 
„Warszawska Syrenka” – wykonanie pomnika z plasteliny. 
 
Wykonaj wszystkie czynności według podanej instrukcji: 
- najpierw ulep podstawę pomnika; 
- następnie postać kobiety z ogonem rybim; 
- miecz, który trzyma w dłoni i tarczę. 
Na końcu  wszystkie elementy połącz ze sobą.  
 
Brawo!!! Jesteś rzeźbiarzem. 
 



 
 
 



Zadanie 3 
 
Zachęcamy do nauki matematyki poprzez zabawę. 
 
„Fasola w słoiku”- szacowanie, zgadywanie. 
 
Materiały potrzebne do nauki: pusty, przezroczysty słoik, fasola. 
Przebieg: Jest to bardzo pouczająca gra.  
Poproś osobę dorosłą o pusty, przezroczysty słoik o dowolnej pojemności i kształcie.  
Następnie poproś rodzica o włożenie do niego dowolnej liczby nasion fasoli (od 1 do 9).  
Spójrz na nasiona fasoli i spróbuj odgadnąć, ile jest ich w słoiku.  
Następnie wysyp fasolę ze słoika i policz ziarenka. 
 Liczbę ziaren fasoli można stopniowo zwiększać. 
 
Zobaczysz jak szybko nabierzesz wprawy w zgadywaniu i liczeniu elementów. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków:  
 

Grupa IV „Muchomorki”:    muchomorki.grupa4@gmail.com  
Grupa V „Pszczółki”:    pszczolkimps2@wp.pl 


