
Piątek 8 maj 2020r 

Temat dnia: Jestem  patriotą! 

 

Ćwiczenie 1 

 „Jak łopocze flaga?”-( do tego ćwiczenia możecie wykorzystać flagi z wypychanki  47 lub inną 

małą flagę, Ew kawałek materiału) 

Rodzic pyta: Jak łopocze flaga na słabym wietrze? Pokażcie.  Dzieci na wydechu leciutko 

dmuchają na flagę. R. mówi: Jak łopocze flaga na zmiennym wietrze? Pokażcie. Dzieci biorą 

wdech i dmuchają na flagę – raz mocniej, raz słabiej. R. mówi: Jak łopocze flaga na silnym 

wietrze? Pokażcie. Dzieci biorą wdech i mocno dmuchają na flagę.  

 Misia bela- zabawa z pokazywaniem 

 

Trąf, trąf, misia bela  Dzieci uderzają cztery razy piąstkami o siebie, pionowo jedna o drugą. 

Misia kasia  Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają raz o podłogę. 

Kąfacela  Wykonują dwa podskoki. 

Misia a  Obracają się wokół swojej osi w lewo i klaszczą w dłonie na „a”. 

Misia be  Obracają się wokół swojej osi w prawo i klaszczą w dłonie na „be”. 

Misia kasia  Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają o podłogę. 

Kąface  Wykonują trzy podskoki. 

Zabawę powtarzamy trzy razy, za każdym razem coraz szybciej. 

 

Ćwiczenie 2 

 To moja Polska- proszę przeczytać  wiersz i zadać pytania  na jego temat 

 

To moja Polska 

Dominika Niemiec 

Tu jest moje miejsce na Ziemi. 

Tu jest mój dom i moja rodzina. 

To jest moje miasto, moje ulice. 

Tu każdy mój dzień się kończy i zaczyna. 

Znam tu każdy plac, każdy zakątek. 

Tu mam kolegów i chodzę do przedszkola. 

To miejsce kochać, cenić i szanować 

to moja Polaka – patrioty rola. 

Pytania do wiersza:  



-Którego kraju dotyczył ten wiersz?  

-Kim są ludzie mieszkający w Polsce?  

-Kto to jest patriota?  

-Jakimi uczuciami darzymy nasz kraj? 

- Dlaczego czujemy się związani z naszym krajem, co tutaj jest nasze? 

 Ćwiczenie z księgą emocji. 

Dzieci układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza, i opowiadają co się po kolei 

wydarzyło.( Księga Emocji-książka podzielona na trzy części) Możecie wyciąć i ułożyć w odpowiedniej 

kolejności obrazki poniżej: 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenie 3 

 „Za co kocham Polskę?” – praca plastyczna, wykonanie plakatu techniką patchworku. 

Potrzebne będą dzieciom po kilka małych kartek formatu A6 oraz pastele olejne lub inne kredki. 

Zastanówcie się, za co kochacie Polskę.  Polskę można kochać za to wszystko, co się w niej znajduje, 

co kojarzy im się z domem, z rodziną, z różnymi miejscami i ludźmi, których spotykają na co dzień. 

Zadaniem dzieci jest narysowanie na kartkach pojedynczych rzeczy(jedna rzecz na jednej kartce). Po 

wykonaniu wszystkich rysunków  wraz z dziećmi połączcie ze sobą małe obrazki za pomocą taśmy 

klejącej, tworząc duży obraz. Na środku powstałego obrazu dużymi literami  zapiszcie mazakiem 

słowa: KOCHAMY CIĘ, POLSKO!  

 


