
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś witamy się z Wam muzycznymi zabawami. Zachęcamy do wspólnej zabawy 

tanecznej: 

„Jadą Jadą Misie” 

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

„Pieski Małe Dwa” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJlwboqaJY0 

„Stary niedźwiedź” 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 

 

Dziś kończymy nasz temat związany z naszym krajem. Dla utrwalenia ważnych 

wiadomości związanych z naszą ojczyzna przygotowałyśmy dla Was kilka zadań.  

Na początek posłuchajcie wiersza. 

 

Słuchanie wiersza E. Stadtmüller „Kim jesteś?”: 

 

- Czy wiesz, kim jesteś? 

- To oczywiste! 

- Co jest Ci bliskie? 

- Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

- biało-czerwone, 

ojczyste godło 

- orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięki, 

no i stolica 

- miasto Syrenki. 

I jeszcze Wisła, 

co sobie płynie 

raz po wyżynie, 

raz po równinie, 

https://www.youtube.com/watch?v=XRqkAePXbmc
https://www.youtube.com/watch?v=DJlwboqaJY0
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I


i mija miasta 

prześliczne takie. 

Już wiesz, kim jesteś? 

- Jestem Polakiem. 

  

  

  

Rozmowa na podstawie wiersza: 

  

- O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 

- Jakie są nasze barwy narodowe? 

- Jak wygląda nasze godło? 

- Jak się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce? 

- Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 

 

Polskie Symbole Narodowe 

 
https://pl.pinterest.com/pin/489555421979106328/ 

https://pl.pinterest.com/pin/489555421979106328/


Zadanie 1.  „Dzielimy na sylaby” – ćwiczenie słuchowe. wymawiając dane słowo klaszcz  

w dłonie. Pomoże Ci to w ustaleniu liczby ukrytych sylab w danym słowie. 

 

 
Zadanie 2. „Flaga” 

 
http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=article&id=145:grupa-4-latki&catid=14:strona-glowna&Itemid=501 

http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=article&id=145:grupa-4-latki&catid=14:strona-glowna&Itemid=501


Zadanie 3. „Mapa Polski”  

 
 

http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=article&id=145:grupa-4-latki&catid=14:strona-glowna&Itemid=501 

http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=article&id=145:grupa-4-latki&catid=14:strona-glowna&Itemid=501


Zadanie 4. „Mądra główka” 
  

 
http://pod-kasztanami.swarzedz.pl/category/aktualnosci/ 

http://pod-kasztanami.swarzedz.pl/category/aktualnosci/


Zadanie 5.  „Godło” - Ćwiczenie grafomotoryczne. Połącz dokładnie kropki, aby utworzyły 

pięknego orła. 

 

 

 

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

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/godlo-polski-po-kropkach-grafomotoryka/


Pracę plastyczna „Godło” 

 

Potrzebne będą Czerwona kartka papieru formatu A4, biała i żółta farba, pędzelek i....chęci. 
 

 

 

 

 

Instrukcje do wykonania tej pracy możecie znaleźć pod tym linkiem:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY 

 

A dla chętnych KRASNALI przygotowałyśmy na weekend dwa filmik edukacyjne dotyczące 

naszego kraju. 

 

„POLSKA - Moja ojczyzna” cz.1 (+zadania dla dzieci) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

 

 

„POLSKA - Moja ojczyzna” cz.2 (miasta) 

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214


 

 
 

 

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 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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