
Witajcie Nasi Mili! 

Dziś jak co dzień zapraszamy do wspólnych zajęć.  

1. DATA – 29.04.2020 

2. TEMAT DNIA – „Mały patriota” 

3. CELE – dzieci: 

- wie, że w miejscach pamięci narodowej należy odpowiednio się zachować, 

- potrafi rozwiązać zagadkę, 

- potrafi wymienić symbole narodowe, 

- rozpoznaje hymn Polski, 

- wie, jaką postawę przyjąć podczas śpiewania hymnu Polski, 

-- uczestniczy w zabawach ruchowych. 

4. „Mały patriota”- drogi rodzicu opowiedz dziecku o Grobie Nieznanego Żołnierza, 
obejrzyjcie wspólnie zdjęcia. Można wyjaśnić, że jest to miejsce ważne dla Polaków, 
upamiętniające żołnierzy poległych w obronie kraju, że odbywają się tam różne uroczystości 
państwowe. Znajduje się w Warszawie – stolicy Polski. 

 

 



 

 

5. Następnie można omówić ilustrację w karcie pracy dla trzylatka s. 21. Dziecko wspólnie z 
rodzicem  ustalają jak należy się w takim miejscu zachować, oceniają zachowanie 
przedstawionych postaci. Karty nie trzeba drukować.  

6. Teraz Biedroneczki mam dla Was zagadkę. Posłuchajcie mamusia lub tatuś wam ją 
przeczytają. 

Na baczność stoimy, kiedy go słuchamy. 
O ciszę i powagę zawsze wtedy dbamy. /hymn/ 

BRAWO! ODGADLIŚCIE! 
 
7. Czy wiecie co to jest hymn? To pieśń oprócz flagi i godła którą posiada każdy kraj. Hymn 
Polski to Mazurek Dąbrowskiego. Zanim zaproszę Was do wysłuchania pierwszej zwrotki i 
refrenu wyjaśnię, że podczas śpiewania i słuchania hymnu należy stać na baczność. 
Posłuchajcie, a jeśli potraficie to śpiewajcie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  

8. Teraz troszkę się poruszamy. Zapraszam do zabawy ruchowej „Podróż po Polsce”. 

Potrzebne będą kartoniki w kolorach: zielonym, niebieskim, pomarańczowym. Jeśli nie macie 
mogą to być inne przedmioty w tych kolorach.  

Rodzicu zaproś dziecko do podróży po Polsce. Dziecko biega, gdy rodzic podniesie do góry 
niebieski kartonik oznaczający wodę – dziecko naśladuje przeskakiwanie morskich fal. 
Następnie gdy podniesie zielony kartonik, symbolizujący łąkę i pola- dziecko naśladuje 
chodzenie po wysokiej trawie i wąchanie kwiatów. Na końcu gdy  podniesiemy 
pomarańczowy kartonik oznaczający góry – dziecko naśladuje wspinanie się po górach. 



SUPER BIEDRONECZKI! 

9. Po południu zachęcam (jeśli pogoda na to pozwoli) do zabaw na podwórku przez domem.  

Dzieci skaczcie jak żabki, przeskakujcie z nogi na nogę jak konie, skaczcie w bok, w przód w 
tył, obunóż i dostawnie. 

Zabawa dla całej rodziny – przeciąganie liny. Może Wam Biedroneczki uda się wygrać. 

ŻYCZYMY  MIŁEJ ZABAWY 

 

 

Serdecznie Was pozdrawiamy 

Wasze Panie - Ala i KasiaJ 


