
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW 

TEMAT TYGODNIOWY: „POLSKA TO MÓJ DOM” 
 

PONIEDZIAŁEK (04.05.2020) 

Temat dnia: „Polskie symbole narodowe” 

 

Zadanie 1 

 

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują biel i czerwień? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest 

wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w animowanym filmie pt. „Polak Mały”. 

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

 

Rozwiąż zagadki:  

Na czerwonej tarczy,  

widnieje biały orzeł w koronie. 

Kto tego symbolu nie zna,  

niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło) 

 

 

 

 

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie,  

a na niej biel jest i czerwień. (flaga)  

 

 

 

 

 

 

 

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,  

choć Wybicki jest autorem. 

Pieśnią jest państwa polskiego,  

Polski trzecim jest symbolem. (hymn)  

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


Wykonaj kartę pracy w książce  str. 10. 

 

Zadanie 2 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” – posłuchaj hymnu Polski, następnie zaśpiewaj go pamiętając o zachowaniu 

prawidłowej postawy,  powagi i spokoju. 

 

 https://drive.google.com/file/d/1gO48-ou2OjhHryVrP4T4RShY75t1GgBt/view?fbclid=IwAR1AvEK-

RzrL7SFzPEXurupZh0gr1d8EVHtcGcilbo9dR59uE6mosgpFW6g 

 

Porozmawiaj z rodzicami: Czym jest hymn Polski, dlaczego i kiedy go śpiewamy?  

 

Czy wiesz, że: „Mazurek Dąbrowskiego”, bo taką nosi nazwę hymn Polski to najważniejsza pieśń 

patriotyczna dla Polaków. Powstał, dawno temu, gdy Polska była w niewoli, a Polacy walczyli o naszą 

ojczyznę. Dawniej śpiewany był przez polskich żołnierzy, dziś najczęściej słyszymy go na ważnych 

uroczystościach narodowych, państwowych, patriotycznych i sportowych. Hymn Polski jest jednym z 

symboli narodowych i jest bardzo ważny dla Polaków. 

 

Zadanie 3 

Praca plastyczna. Wykonaj flagę Polski (technika pracy dowolna). 

Przykłady prac: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gO48-ou2OjhHryVrP4T4RShY75t1GgBt/view?fbclid=IwAR1AvEK-RzrL7SFzPEXurupZh0gr1d8EVHtcGcilbo9dR59uE6mosgpFW6g
https://drive.google.com/file/d/1gO48-ou2OjhHryVrP4T4RShY75t1GgBt/view?fbclid=IwAR1AvEK-RzrL7SFzPEXurupZh0gr1d8EVHtcGcilbo9dR59uE6mosgpFW6g


WTOREK (05.05.2020) 

Temat dnia: „Miasta Polski” 

 

Zadanie 1 

 

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci wierszyk. Spróbuj odpowiedzieć  na pytania:  

 Jakie miasto jest stolicą Polski?  

 Jak wygląda stolica przedstawiona w wierszu?  

 

Warszawa 

Julian Tuwim 

 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi! 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów 

I spacerów i obszaru! 

Aż się stara Wisła cieszy, 

Ze stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, 

A dziś taka jest dorosła. 

Zadanie 2 

 

Wysłuchaj legendy o Warsie i Sawie. Następnie wykonaj kartę pracy, dokończ rysowanie syrenki. 

 

 

Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś 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. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani 

chwili: 

– Nie boję się niczego! – zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak 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 środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. 

Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz. I 

nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę. 

– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce: 

Żyli długo i szczęśliwie  

dzielny Wars i piękna Sawa.  

Rosło miasto nad Wisłą –  

dzielna, piękna Warszawa.  

Fale płyną jak dawniej...  

Wiatr powtarza piosenkę. 

– Jaki herb ma Warszawa? 

– Syrenkę! 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

                                                                                                                                                    



Zadanie 3 

Ułóż puzzle online. Z pomocą rodziców wyszukaj na mapie następujące  miasta:  

 Warszawa   

 Kraków 

 Poznań 

 Toruń 

 Gdańsk 

 

 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228629-mapa-polski                     

 

 

ŚRODA (06.05.2020) 

Temat dnia: „Z czego słynie Polska?” 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj piosenkę pt.: „Jestem Polakiem”. Wymień miasta, które pojawiły się w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

 

„Jestem Polakiem” 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

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… 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228629-mapa-polski
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem… 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem… 

Wykonaj kartę pracy w książce  str. 11. 

 

Zadanie 2 

Wysłuchaj opowiadania pt. „Biało- czerwone motylki”. Odpowiedz na pytania: 

 Co oznacza patriotyzm? 

 Jak pokazujesz, że jesteś patriotą?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiąż „Patriotyczny quiz”. Wybierz zachowania patriotyczne spośród  innych. 

 Znam symbole narodowe. 

 Potrafię zaśpiewać hymn. 

 Gdy słyszę hymn, tańczę. 

 Wybieram towary produkowane w Polsce. 

 Znam i zwiedzam zabytki w Polsce. 

 Podczas świąt narodowych wywieszam flagę. 

 Bawię się godłem i rysuję po nim. 

 Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym. 

 Uczę się o historii naszego kraju. 

 Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi zimą  

 

Zadanie 3 

Zapraszamy do zabawy ruchowej przy piosence „Jeżeli Ci wesoło”. 

 

 

 

 

 

 

https://chomikuj.pl/bronka851/PRZEDSZKOLE/w+co+sie+bawic+z+dziecmi-

piosenki/Je*c5*bceli+ci+weso*c5*82o,242138024.mp3(audio)  

Jeżeli ci wesoło 
Marta Bogdanowicz 

 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

https://chomikuj.pl/bronka851/PRZEDSZKOLE/w+co+sie+bawic+z+dziecmi-piosenki/Je*c5*bceli+ci+weso*c5*82o,242138024.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/bronka851/PRZEDSZKOLE/w+co+sie+bawic+z+dziecmi-piosenki/Je*c5*bceli+ci+weso*c5*82o,242138024.mp3(audio)


Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli ci wesoło 

Marta Bogdanowicz 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

 

CZWARTEK (07.05.2020) 

Temat dnia: „Krajobraz Polski”. 

Zadanie 1        

Przyjrzyj się uważnie mapie Polski. Przypomnij sobie  jakie informacje o Polsce można odczytać z mapy.  

 Zapamiętaj, że Polska to kraj, który z jednej strony ma morze a z drugiej góry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Zapoznaj się z wyglądem litery „J, j”. 

 

Wraz z rodzicami spróbuj wymienić jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską „j”. Podziel je na 

sylaby klaszcząc w dłonie. Na ilustracjach znajdują się podpowiedzi. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj kartę pracy str.12 



Zadanie 3. 

„Łamańce” – ćwiczenia sprawności językowej. 

Poproś rodziców aby przeczytali Ci tekst znanej rymowanki, następnie spróbuj ją powtórzyć kilkakrotnie 

i bezbłędnie. Powodzenia! 

Król Karol kupił królowej Karolinie kolorowe korale. 

 

Wykonaj kartę pracy. Znajdź wszystkie pola z małymi  i wielkimi literami „j, J”- pokoloruj je. 

↓        ↓       ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PIĄTEK (08.05.2020r.) 

Temat dnia: „Płynie Wisła, płynie”. 

Zadanie 1 

Poproś rodzica o przeczytanie „Legendy o Wiśle” Hanny Zdzitowieckiej, posłuchaj jej uważnie i 

odpowiedz na pytania, znajdujące się pod tekstem. 

Legenda o Wiśle - H.Zdzitowiecka 
Wysoko nad szczytami gór wznosił się stary dwór króla Beskida, władcy całego 
pasma górskiego, i jego żony, Borany, władczyni okolicznych borów. Przez wiele lat 
oboje rządzili mądrze i sprawiedliwie, toteż wszyscy z żalem przyjęli wiadomość o 
śmierci starego króla. 
Borana wezwała wtedy troje swych dzieci, by zgodnie z wolą króla podzielili się 
władzą. 
- Ty, Lanie, jako syn najstarszy, opiekować się będziesz polami i łąkami. Wy zaś 
obie, 
Czarnocho i Białko, rozprowadzicie wodę z górskich strumieni po polach i łąkach 
Lana, by wszystko, co żyje, miało jej pod dostatkiem. 
Żywa, zawsze pogodna i wesoła Białka uśmiechnęła się do siostry i skacząc, i 
tańcząc zbiegła po skałach ku widniejącym we mgle dolinom. 
Poważna i zasępiona Czarnocha skierowała się na drugą stronę góry królowej 
Borany i ostrożnie zaczęła schodzić po zboczu. Wkrótce obie siostry spotkały się u 
podnóża. 
- Płyniemy dalej razem! - zawołała ucieszona Białka. 
- Nigdy się już nie rozstaniemy - zapewniła Czarnocha. 
Nagle przegrodziła im drogę skała, pod którą czekał rycerz Czantor w kamiennej 
zbroi. 
- Zatrzymajcie się, piękne córki Beskida i Borany. Dokąd tak spieszycie? Po co 
chcecie iść do nieznanej, odludnej i dzikiej krainy? Zostańcie tu. 
Siostrom podobała się ziemia Czantora. Zostały więc i z wdzięczności za gościnę 
zrosiły strumieniami zbocza doliny, aż zakwitły tysiącami różnobarwnych kwiatów, 
jakich nikt tu jeszcze nie widział. 
Ale Ziemia rozkazała Czantorowi przepuścić córki Beskida przez skały, by poniosły 
wody 
dalej ku północy. 
- Nie mogę pozwolić, byście obie popłynęły w obce strony. Wyślijcie przodem 
jedną falę na zwiady - poradził. - Niech się rozejrzy, a gdy wróci, opowie, co 
widziała... 
Czantor rozsunął skały i pierwsza fala wyszła przez nie onieśmielona, niepewna, co 
ją czeka. 
- Idź, falo, któraś wyszła - żegnały ją siostry. - Idź przed siebie i wracaj co prędzej z 
wieściami o tamtych borach i lasach, o tamtych łąkach i polach... 
"Wyszła" - bo tak nazwały tę falę powstałą z połączonych wód -wypłynęła przez 



skalnąszczelinę. Biegła żywo po kamieniach, pluszcząc i szemrząc beztrosko. 
Mijała ciemne bory i jasne zagajniki, zielone pola i ukwiecone łąki... 
Wtem, gdy mijała skałę wawelską, wyskoczył ku niej zaczajony tam potwór 
okropny, smok ziejący ogniem. Przestraszona, bryznęła mu w oczy pianą wodną. 
Zasyczało, zadymiło i oślepiony smok skrył się na chwilę w pieczarze. Gdy wyjrzał, 
Wyszła była już daleko. 
Płynęła teraz przez urodzajne ziemie ku północy, kręcąc się i wijąc to w prawo, to 
w lewo,byle jak najwięcej świata zobaczyć, jak najwięcej pól zrosić swą wodą. 
Przyłączyły się do niej mniejsze strumienie i rzeczki, które nie miały odwagi same 
zapuszczać się w obce, nieznane strony. 
Płynęła coraz wolniej, coraz szerzej, rozlewała swe wody, zmęczone długą drogą. 
"Czas już chyba zawrócić" - myślała nieraz, ale ciekawość pchała ją naprzód. 
Aż nagle zniknęły jej sprzed oczu lasy i pola. Poczuła dziwny słony smak, nieznany 
zapach dolatywał z północy. Nad sobą miała szare niebo, przed sobą szarą, 
nieogarnioną wzrokiem, łączącą się z niebem wodę, spienioną białymi grzywami. 
To było morze. 
- Jakie to groźne, potężne i piękne - szepnęła. 
Ale jej cichy głos zagłuszył gwałtowny szum, jakaś siła pociągnęła ją ku sobie i 
Wyszła,pierwsza fala wysłana z dalekich gór Beskidu, połączyła się z falami 
morskimi. 
Czarnocha i Białka na próżno czekały jej powrotu. Na próżno wysłały za nią jedną 
falę po drugiej. Wszystkie biegły jej śladem i wszystkie po długiej drodze gubiły się 
w słonych wodach Bałtyku. 
Z tych to fal płynących nieustannie powstała wielka rzeka, już nie "Wyszła", a 
Wisła, od której obie siostry przezwano Czarną i Białą Wisełką. 

 Gdzie wznosi się stary dwór króla Beskida? 

 Jakie polecenia wydała swoim dzieciom Borena? 

 Kto przyczaił się na fale gdy mijała skałę wawelską? 

 Do jakiego morza dopłynęła Wyszła? 

 Jaka była pierwsza nazwa rzeki Wisły? 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Przypomnij sobie i posłuchaj piosenki „Płynie Wisła płynie”, spróbuj ją zaśpiewać. Czy potrafisz 

wymienić miasta, które mijała Wisła w piosence?  

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Zagraj w matematyczną grę online. Posłuchaj i wybierz odpowiednią cyfrę. 

http://pisupisu.pl/przedszkole/jaka-cyfra  

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo
http://pisupisu.pl/przedszkole/jaka-cyfra

