
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy i do zabawy zapraszamy. Do tej gimnastyki będą potrzebne nam poniższe 

obrazki oraz kostka do gry. Uczestnicy zabawy rzucają kostka, sprawdzają ile wypadło oczek 

na kostce, a następnie wykonają zadanie z danego obrazka (1 to karta z syrenką itd.). 

 
Patriotyczne zabawy ruchowe 

 

 
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/04/gigapaka-zadan-patriotycznych.html 

 

 

Zapraszamy na wycieczkę pociągiem po naszym kraju.  Przypomnijmy sobie piosenkę 

pt. „Jestem Polakiem”. Zabieramy ze sobą mapę i wyruszamy. 

 

„Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem” 

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

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/04/gigapaka-zadan-patriotycznych.html
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

https://pl.pinterest.com/pin/510454938989810460/ 

„Jestem Polakiem” 

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…(x2) 

 

https://pl.pinterest.com/pin/510454938989810460/


Zapraszamy Was teraz na króciutki filmik o naszym kraju. 

 

„Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski” 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

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

jakie dziś przygotowałyśmy.  

 

Zadanie 1. „Mądra główka” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


Zadanie 2. „Układamy rytmy” – ułóż brakujące symbole. 

 



Zadanie 3. „Mądra główka” 



Zadania 4. „Mapa Polski” - ćwiczenie spostrzegania wzrokowego 

 

Przypatrz się mapie Polski. Co oznaczają poszczególne kolory? 

kolor zielony oznacza niziny, 

kolor żółty - wyżyny, 

kolor pomarańczowy i czerwony - góry. 

 

 

 

• Powiedz, co znajduje się na górze mapy? (morze)  

• Jak nazywa się nasze morze? (Bałtyk) 

• Powiedz, co znajduje się na dole mapy? (góry)  

• Czy wiesz, jak naszywają się nasze góry? (Tatry) 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/30427451856928159/ 

https://pl.pinterest.com/pin/30427451856928159/


   Praca plastyczna 

 

Pokoloruj poniższą mapę. 

 

 
https://frisurenkurzhaar2015.blogspot.com/2018/10/mapa-polski-dla-dzieci-do-wydruku.html 

  

 

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 
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