
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy i do zabawy zapraszamy. Dziś zabawmy się w „Figury”. Do tej gimnastyki 

będą potrzebne nam poniższe obrazki. Drodzy Rodzice prosimy o wydrukowanie poniższych 

obrazków i wycięcie poszczególnych kwadratów. 

 

Zabawa „Figury”  

Do zabawy będzie potrzebny wygodny strój,  płyta z ulubiona muzyką oraz karteczki  

z zadaniami gimnastycznymi. Wycięte kwadraciki rozkładamy na środku dywanu obrazkiem 

w dół. W trakcie, gdy gra muzyka uczestnicy maszerują, podskakują z nóżki na nóżkę lub 

tańczą. Jeżeli muzyka przestaje grać wybrany uczestnik losuje dowolny kwadracik, pokazuje 

wszystkim jaka pozycja gimnastyczna jest na nim. Wszyscy uczestnicy starają się jak najlepiej 

wykonać dana „figurę”. Zabawę wykonujemy aż skończą się wszystkie karteczki.  

Życzymy udanej gimnastyki. 

 

    
 

                    



Drogie KRASNALE jak już się troszkę poruszaliście zapraszamy na zajęcia. W tym 

tygodniu porozmawiamy sobie o Naszej Ojczyźnie czyli – POLSCE. Zapraszamy na wycieczkę 

po naszym kraju.  

Przyjrzyjcie się  poniższej mapie i zobaczcie jaki kształt ma nasz kraj i z jakimi krajami 

graniczymy. 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/462815299208995765/ 

 

Jak widzicie każdy kraj ma swoją flagę Nasz kraj również posiada swoją flagę i godło 

oto one: 

Herb Bytomia 

                  

                        www.rodzicielskieinspiracje.pl                                  https://heraldicall.com/herb/herb-bytomia/ 

   

https://pl.pinterest.com/pin/462815299208995765/
http://www.rodzicielskieinspiracje.pl/
https://heraldicall.com/herb/herb-bytomia/


Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie opowiadania. 

 

E. Stadmüller „Biało-czerwone” 
 

„Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej grupa średniaków przygotowała 

inscenizację legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie”. Kuba grał Czecha, Bartek – Rusa, a Olek – 

Lecha. 

Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak poważna rola, więc bardzo się przejmował i wciąż 

powtarzał: 

– Chodźmy ku północy, serce mi mówi, że tam znajdziemy nasz nowy dom. Jego wierny lud – 

czyli Oskar z Karolem i Kubą oraz Basia, Malwinka, Wiktoria i Ania – ufnie podążał za nim. 

Nagle wszyscy zatrzymali się, bo oto ich oczom ukazał się wspaniały widok. Wyświetlał się on 

na ścianie, a przedstawiał leśną polanę o zachodzie słońca. Na środku tej polany rósł potężny 

dąb, a w jego konarach widać było gniazdo orła. Piękny biały ptak siedział w nim z rozłożonymi 

skrzydłami, zupełnie jakby chciał ochronić swe pisklęta przed niebezpieczeństwem. 

– Oto nasz znak! – wołał Olek. – I nasze barwy! 

W tym momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz przedstawiający polską biało-czerwoną 

flagę i godło narodowe – białego orła w złotej koronie na czerwonym tle. 

Przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci z przedszkola. Ada też. 

Po obiedzie grupa Olka robiła chorągiewki. Zadanie polegało na przyklejeniu biało-czerwonej 

karteczki do cienkiego patyczka. Z początku szło to opornie, ale już przy trzeciej chorągiewce 

wszyscy nabierali wprawy. 

– Kto chce, może sobie zabrać do domu kilka chorągiewek i patyczków – zachęcała pani. – 

Będzie można 2 maja udekorować nimi okno albo balkon… Niech wszyscy widzą, że cieszymy 

się z tego, że jesteśmy Polakami. 

Olkowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Nie namyślając się zbyt długo, wpakował 

cały plik chorągiewek i garść patyczków do swojej tekturowej teczki i zabrał do domu. 

Do wieczora bawił się świetnie z Adą, grał z tatą w piłkę, pomagał mamie robić kisiel. Dopiero 

następnego dnia przypomniał sobie o chorągiewkach. 

– Jutro święto flagi! – zawołał przerażony. – A ja zapomniałem o moich chorągiewkach. Pani 

powiedziała, że trzeba udekorować nimi dom. Sam przecież wybrałem te kolory… 

Ada poważnie kiwnęła główką. 

– Był księciem Lechem – poświadczyła zgodnie z prawdą. 

– I co teraz? – zapytał tato. 

– Będę je sklejał – oświadczył mężnie książę Lech. 

Niestety, szybko okazało się, że kleją mu się palce. Mama z tatą popatrzyli na niego  

i… zabrali się do roboty. Tym razem chorągiewki powstawały w ekspresowym tempie. Zanim 

zapadł zmrok, okna i balkon były udekorowane, a szczęśliwy książę Lech chrapał  

w najlepsze. Może śnił mu się kołujący wysoko na niebie orzeł z biało-czerwoną chorągiewką 

w dziobie? Kto to wie?" 
  

Drodzy Rodzicie prosimy po przeczytaniu opowiadania zadać dziecku kilka pytań: 

 

− Jak Olek świętował Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 

− Jakie kolory ma flaga Polski? 

− Jaki ptak jest symbolem narodowym Polski? 

− Co sklejał Olek w domu z rodzicami? 

− Co udekorowali rodzice chorągiewkami? 

− Po co ludzie dekorują flagami swoje domy? 

− Jak się nazywa kraj, w którym mieszkamy? 



Patriotyczne ćwiczenia logopedyczne 

 

 

                                      
 

                                         

                                 
źródło: https://www.facebook.com/Teraz-i-potem-108241224194667/ 

 

 

https://www.facebook.com/Teraz-i-potem-108241224194667/


Zapraszamy Was teraz na króciutki filmik edukacyjny o naszym kraju. 

 

„Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały” 

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

 

Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Teraz zapraszamy do wykonania kilku zadań 

jakie dziś przygotowałyśmy.  

Zadanie 1. „Ukryty obrazek”  -  pokoloruj obrazki według podanego kodu, a dowiesz się co 

się na nich ukryło. 

 

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




Zadanie 2. „Bystre oko” 

 



Zadanie 3. „Układanka” – wytnij poniższą układankę po wyznaczonych liniach i spróbuj 

ułożyć mapę naszego kraju.  

 
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/ 

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/


Zadanie 4.  Kontur Polski do rysownia po kropkach i kolorowania. 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/polska-kontur/


A na koniec jak zwykle mamy dla Was propozycję pracy plastycznej.  

Plastycznej „Mapa" 

Materiały:  

• kartka z bloku technicznego 

• nakrętki po napojach 

• klej 

Na kartce rysujemy kontur mapy Polski (można wykorzystać szablon z zadania  4). Po 

wzbiciu przyklejamy nakrętkami po napojach tak aby powstała mapa geograficzna. 

 
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html?m=1 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html?m=1
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
http://4.bp.blogspot.com/-yFkB_nmHhUY/U2EoFfji6kI/AAAAAAAACMA/ZUt0PLIthM8/s1600/SDC15728.JPG
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