
CZWARTEK 30.04 

 

TEMAT DNIA: „Wyruszamy w podróż po Polsce” 

CELE OGÓLNE: 

Dziecko 

• Rozwija poczucie przynależności narodowej; 
• Rozpoznaje charakterystyczne cechy wybranych regionów Polski; 
• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; 
• Potrafi wykonać flagę Polski, 
• Prawidłowo odpowiada na pytania, 

 

POMOCE: pocztówki, zdjęcia z różnych regionów Polski, białe kartki 
rysunkowe, kredki czerwone, farba czerwona lub czerwony papier, patyczek, 
stara gazeta. 

 

 

1. Na początek proszę o wysłuchanie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 
Niektórzy z was pewnie ją pamiętają więc możecie spróbować śpiewać. 
Zwróćcie uwagę na miejsca, o których jest mowa w piosence.  

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

Czy pamiętacie, przez jakie miasta podczas podróży przejeżdżały dzieci? 
Przypomnijmy je sobie po kolei: 

 

- Zakopane- to miejsce, gdzie znajdują się najwyższe góry w Polsce- 
Tatry i właśnie tam mieszkają górale.  



 

Tak wygląda strój ludowy mieszkańców Podhala 

 



-Kraków- dawna stolica Polski. Można tam zwiedzić zamek na Wawelu, 
zobaczyć smoczą jamę, posłuchać hejnału z wieży Kościoła Mariackiego. 
Jak macie ochotę, to możecie posłuchać legendy o smoku wawelskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec5quuKApxI 

 

Tak wygląda strój krakowski. 

 



 

Zanim dojedziemy do kolejnego miasta trochę się poruszamy: 

-pamiętacie zabawę „Ogień, woda, most”. Jeśli nie, to pzrypominam. 
Poruszacie się swobodnie po pokoju. Na sygnał „ogień”- uciekacie  
z dywanu (nie możecie go dotykać). Na sygnał „woda”- siadacie, ale ani 
ręce, ani nogi nie dotykają podłogi, a na sygnał „mostek” na czworakach 
wyginacie grzbiet do góry. 

-zabawa z papierową piłką- zróbcie kulę ze starej gazety. Będąc na 
czworakach toczcie ją głową po podłodze. Gdy mama lub tata zawoła 
„hop”, przewracacie się na plecy i podnosicie piłkę za pomocą nóg do 
góry. 

 

A teraz dalszy ciąg naszej podróży po Polsce. 

-Warszawa- stolica Polski. Możemy tam zobaczyć Pałac Kultury, Zamek 
Królewski i wiele innych, ciekawych miejsc.  

 



 

 

 

-Toruń- miasto, które słynie z pierników. Jeśli jesteście ciekawi dlaczego, 
to posłuchajcie króciutkiej bajeczki.  

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



 

 

-Gdańsk- to miasto nad naszym polskim morzem. Zaczęliśmy naszą 
podróż po Polsce w górach , a zakończyliśmy nad morzem. 

 

 

 

 



2. Po długiej podróży przez Polskę poznaliście wiele ciekawych miejsc. 
Myślę, że będziecie mieć wiele okazji, żeby wszystkie te miasta zobaczyć 
naprawdę. A może w niektórych z nich już byliście. Jeśli macie w domu 
zdjęcia lub pocztówki z różnych regionów Polski, to poproście rodziców, 
żeby wspólnie z wami je pooglądali i coś wam o nich opowiedzieli. 

 

Jestem ciekawa czy nasze zajęcia o Polsce wzbogaciły waszą wiedzę. 
Teraz więc kilka pytań. Jestem przekonana, że świetnie sobie z nimi 
poradzicie. 

Nasz kraj to ....................Polska 
Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle 
Flaga Polski ma kolor .....................................biało - czerwony 
Dawna stolica Polski to ..................................Kraków 
Stolica Polski to..................................Warszawa 
Mieszkamy w Polsce, jesteśmy ....................................Polakami. 

BRAWO PRZEDSZKOLAKI!!! 

 

3. To nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu, dlatego chciałam was jeszcze 
poprosić, żebyście wykonali flagę Polski. Wasi rodzice z pewnością 
wiedzą, że 2 maja, czyli w sobotę, obchodzimy w naszym kraju święto 
flagi. Na wielu domach, będzie można zobaczyć powiewające, biało- 
czerwone flagi. Tę, którą wy zrobicie, możecie umieścić w oknie. 
Wykonanie flagi jest bardzo proste. Poproście kogoś dorosłego, żeby 
podzielił na połowę białą kartkę. Górna część pozostaje biała, a dolną 
musimy zrobić w kolorze czerwonym: pomalować farbą, pokolorować 
kredkami, wykleić kawałkami czerwonego papieru, itp. Flagę mocujemy 
na patyczku gotowe. Tylko pamiętajcie, że kolor biały jest na górze, a 
czerwony na dole.  

Udanej zabawy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.  
Moc uścisków przesyłają panie Bożenki. 

 

 


