
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 

„POLSKA TO MÓJ DOM ” 

PONIEDZIAŁEK (04.05.2020) 

 Temat dnia: Polskie symbole narodowe  

Zadanie 1:  Proszę przeczytać dzieciom fragment wiersza: „Polska”- Małgorzaty Strzałkowskie, 

 a następnie przedstawić symbole narodowe, pomoże w tym dołączony filmik : 

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

Polska (fragment) 
Małgorzata Strzałkowska 

Polska leży w Europie. 

Polska to jest kraj nad Wisłą. 

Polska leży nad Bałtykiem. 

I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 

Polska naszą jest ojczyzną – 

Tu żyjemy, tu mieszkamy. 

Tu uczymy się, bawimy, 

I marzymy, i kochamy. 

Herb, czasami zwany godłem, 

To jest wspólny znak rodaków. 

Orzeł na czerwonej tarczy 

To odwieczny herb Polaków. 

 

Flaga jest symbolem państwa. 

Tak wygląda polska flaga – 

Biały kolor to szlachetność, 

Czerwień – męstwo i odwaga. 

Polskim Hymnem Narodowym 

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

„Jeszcze Polska nie zginęła” – 

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

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


Zadanie 2:  Proszę spróbować wykonać prace plastyczną: Godło polski za pomocą wacików 

kosmetycznych. Poniżej przykładowe prace.   

Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie  prac dzieci  i przesyłanie  na adresy mailowe 

grup: 

 

 

 

 

Zadanie 3:  Mazurek Dąbrowskiego- proszę wysłuchać lub przeczytać dzieciom tekst 

hymnu i wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania i wykonać karty pracy z ksiązki :  

 

 W jakich okolicznościach słyszycie hymn Polski?  

 Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym 

turnieju?  

 W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu?  
 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

 

Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie 

napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami.  

 

Praca z KP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, 

kolorowanie rzek na mapie.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


WTOREK (05.05.202) 

Temat dnia:  Warszawa – stolica Polski  

Zadanie 1: Proszę wysłuchać piosenki, zwracając szczególną uwagę na to jakie miejsca 
charakterystyczne dla Warszawy pojawią się w treści piosenki: 

 

https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,2
31251777.mp3(audio) 
 

Zadanie 2: Wycieczka- droga szyfrowana. Proszę wykonać zadanie zgodnie z poleceniem.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3: „ Warszawska syrenka”- dokończ rysowanie Syrenki. Na ogonie naklej 

wydzierankę z zielonego i niebieskiego koloru.  
 

 

https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp3(audio)


 
 

Praca dla chętnych: Proszę spróbować wykonać z plasteliny dowolny pomnik warszawski np.:  

pomnik Syrenki, pomnik złotej kaczki, Kolumnę Zygmunta, pomnik Chopina z Łazienek 

Królewskich  



ŚRODA (06.05.202) 

Temat dnia: Polskie krajobrazy  

Zadanie 1: Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I&feature=share&fbclid=IwAR3mxU4uCZ2h7sfPxV

ZMEdgK2iDS_--LFtHbuL_CQQMMftsr5OulEpCTzUA 

 

Zadanie 2: „Mapa Polski” -  Proszę na podstawie załączonych obrazków samodzielnie 

odwzorować mapę geograficzną Polski.  
 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I&feature=share&fbclid=IwAR3mxU4uCZ2h7sfPxVZMEdgK2iDS_--LFtHbuL_CQQMMftsr5OulEpCTzUA
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I&feature=share&fbclid=IwAR3mxU4uCZ2h7sfPxVZMEdgK2iDS_--LFtHbuL_CQQMMftsr5OulEpCTzUA


 
 

 



Zadanie 3: „Zrób to, co ja” - zabawa słuchowo-ruchowa: Dzisiaj zagramy na instrumentach, 

które zawsze nosimy ze sobą. Będziemy wydobywać dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, 

łokci i innych części ciała. Rodzic prezentuje a dziecko stara się odtworzyć rytm: 

• tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie;  

• uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę;  

• tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie. 

Możecie również ułożyć swoje własne rytmy.  

 

CZWARTEK (07.05.2020) 

Temat dnia: Szlakiem Wisły 

Zadanie 1: J jak jabłko- prezentacja litery na planszy z monografią litery „J”. Następnie 

proszę o wykonanie zadań książki: 

 

Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich 

miejscach.  

 Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j 

po śladzie.  

Praca z KP4.20 - kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po 

śladzie  
 



Zadanie 2 : Zagadki znad Wisły – zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej 

drogi z gór do morza. Przyda się mapa polski .Proszę aby rodzic przeczytał dziecku zagadki , 

a dziecko próbuje odgadnąć , a następnie  wspólnie  odszukajcie  i wskażcie  te miasta na 

mapie.    

 

Zagadka pierwsza  

Popłyniemy Wisłą  

Razem z rybitwami,  

Zobaczymy miasta,  

Co leżą przed nami.  

Już zakręca rzeka  

I czule oplata  

Miasto, co pamięta  

Dawne dni i lata.  

Bogactwo i chwałę,  

Mężnych królów wielu,  

Którzy tu rządzili  

Na polskim Wawelu.  

Każde dziecko teraz  

Na pewno odpowie,  

Gdzie jest zamek Wawel?  

No, proszę? W (Krakowie). 

  

 

Zagadka druga  

Na brzegu Syrenka,  

Miasta swego broni.  
Tarczą się osłania  

I miecz trzyma w dłoni.  

Dalej – Stare Miasto –  
Barwne kamieniczki.  

Zbiegają ku Wiśle  

Wąziutkie uliczki  

Zamek, a przed zamkiem  

Na szczycie kolumny  

Stoi sam król Zygmunt  
Z miasta swego dumny.                   

Więc jakie to miasto,  

Gdzie wciąż mieszka sława?  
To stolica Polski,  

A zwie się (Warszawa). 

 

 



Zagadka trzecia 

Teraz popłyniemy 

Do miasta pierników, 

Sporo się dowiemy 

Tu o Koperniku. 
Kiedy wyruszymy 

Ulicami miasta, 

Pomnik astronoma 
Przed nami wyrasta. 

To jego nauka  

Sprawiła, że może 

Teraz kosmonauta 
W gwiezdne mknąć przestworze. 

Pierniki tu lepsze 

Niż piecze babunia. 
Gdzie dopłynęliśmy? 

Do miasta (Torunia).  

 

 

Zagadka czwarta  

Płyńże, miła Wisło,  

Płyń, Wisło szeroka!  
Wtem, słońce zabłysło –  

Przed nami zatoka!  

Wisła z sinym morzem  
Zostać zapragnęła  

I o rannej zorzy  

Do morza wpłynęła.  
Patrzy na ich przyjaźń  

Neptun i po pańsku  

Informuje Wisłę,  

Że jest wreszcie w (Gdańsku). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3:  Proszę wspólnie rozwiązać krzyżówkę, dzieci niech zapisują litery  

 
 

 

 

 



PIĄTEK(08.05.2020) 

Temat dnia: Unia Europejska 

Zadanie 1:  Proszę obejrzeć film a dzieci niech postarają się zapamiętać jak najwięcej 

informacji, a następnie proszę wykonać zdania z książki:  

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 
 

Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag, 

porównywanie flag.  

Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, 

obliczanie.  
 

Zadanie 2:  „Nasze flagi” – praca plastyczna. Proszę wykonać flagi za pomocą bibuły(można robić 

kuleczki z bibuły i wyklejać flagę) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


 
 

Zadanie 3: „Czy Unia Europejska to…?” Zabawa językowo – ruchowa. Prosimy aby rodzic 

odczytywał kolejno zdania a dziecko wstaję gdy usłyszy prawidłowe zdanie lub siada gdy 

zdanie jest fałszywe:  
 

 Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.  

 Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 

 Unia Europejska ma własną flagę. 

 Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej.  

 Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek.  

 Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro. Waluta 

obowiązująca w Polsce to euro. 

 Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 12 gwiazdek. 

 Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w 

złotówkach”, 

 Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek 

Dąbrowskiego”  
 

 

Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie  prac dzieci  i przesyłanie  na adresy mailowe 

grup: 

grupa10mps2@wp.pl  

grupa9puchatek@wp.pl 

 

 

 

mailto:grupa10mps2@wp.pl
mailto:grupa9puchatek@wp.pl

