
                                                                         

                                                  

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „MOJA OJCZYZNA” 

od 04.05. 2020 do 08.05.2020 

 

POLSKA NASZĄ OJCZYZNĄ 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK O TYM WIE! 

I JEJ HISTORIĘ POZNAĆ CHCE 



 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH 

 

 

 Porozmawiajmy o Polskich Symbolach Narodowych 

           

 Rozwiążmy zagadkę B. Szelągowskiej „ Flaga” 

Wisi wysoko, 

Biało-czerwona, 

Często z wiatrem musi się zmagać, 

To symbol Polski, to nasza… (flaga). 

 

 Przyjrzyjmy się fladze Polski 

 Porozmawiajmy o kolorach naszej flagi - kiedy obchodzimy święto flagi 

narodowej 

 Porozmawiajmy, podczas jakich uroczystości wywiesza się flagę  

 Narysujmy flagę Polski 

 Posłuchajmy hymnu Polski 

 https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

 Obejrzyjmy film edukacyjny „ Polskie symbole narodowe” 

 https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 Ułóżmy obrazek z biało- czerwonych nakrętek według własnego pomysłu 

  Podzielmy na sylaby słowa związane z Polską np. flaga, godło, stolica, Wisła 

 Posłuchajmy opowiadania E. Stadmüller pt. „Biało- czerwone” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


„Biało-czerwone”. 

Książka dla dzieci (s. 66–67) 

 

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? 

 

 Porozmawiajmy z dzieckiem o treści opowiadania 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

 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? 

 

 Pooglądajmy mapę Polski, Europy, Świata 

 Poszukajmy symboli naszego kraju podczas spaceru 

 Posłuchajmy wiersza Z. Dmitrocy pt.  „ Legenda o warszawskiej Syrence” 

        „Legenda o warszawskiej Syrence”. 
 

Piękna Syrenka, 

Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy 

Wisłą przybyła. 

Zauważyli 

Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała 

Im w ciężkiej pracy. 

Rybacy dla niej 

Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym 

Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec 

Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał 

W ciasnej zagrodzie. 

Z żalu i smutku 



Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł 

Jej syn rybaka. 

Syrenka za to 

Podziękowała 

I bronić miasta 

Przyobiecała. 

Od tamtej pory 

I dniem, i nocą 

Służy Warszawie  

Swoją pomocą.  

 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza: 

 Gdzie mieszkała Syrenka? 

 Co zrobił Syrence kupiec? 

 Kto uratował Syrenkę? 

 Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 

 

 Wyjaśnijmy pojęcie stolica 

 Wykonajmy rysunek warszawskiej Syrenki 

  Posłuchajmy wiersza B. Szelągowskiej „Moja Ojczyzna” 

             Rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza fragmentami: 

           „Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.” 

 

„Moja Ojczyzna”. 

           Spoglądam na flagę, 

           jak dumnie powiewa. 

          „Kocham Cię, Ojczyzno” 

           serce moje śpiewa. 

           Ho, ho, ho, he, he, he! 

           Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

           Kocham wioski, miasta, 

           kocham lasy, góry! 

           I Morze Bałtyckie, 

           i jeszcze Mazury… 

          Ho, ho, ho, he, he, he! 

          Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

          Kocham hymn, nasz język 

          i Orła Białego. 



         „Kocham Cię, Ojczyzno!” 

          – płynie z serca mego. 

          Ho, ho, ho, he, he, he! 

           Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

          A za kilka lat, 

          kiedy będę duży, 

          chciałbym całym sercem 

          Tobie, Polsko, służyć! 

          Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

 Poszukajmy motyli podczas spaceru, porozmawiajmy o ich wyglądzie 

 Pooglądajmy książki o owadach 

 Wykonajmy pracę plastyczną „Biedronka” według własnego pomysłu- 

spróbujmy policzyć kropki wykonanej biedronki 

 

 

 

 Pobawmy się. Zabawa ruchowa „Polska i jej sąsiedzi”- dziecko porusza się 

swobodnie po pokoju, kiedy rodzić poda nazwę naszego kraju dziecko 

podskakuje, gdy podaje nazwę innego kraju zatrzymuje się bez ruchu 

 Pokolorujmy godło wg  kodu  

 

 



 

 

 



 

Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

„MOJA OJCZYZNA” 

 

FILMIKI EDUKACYJNE: 

 

 IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=75s 

 Polskie stroje regionalne i narodowe. Nauka i zabawa 

http://www.polalech.pl/index.html 

 Opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby "Dzień flagi" - do słuchania 

https://www.youtube.com/watch?v=twrgfORE9dU 

 Flaga biało – czerwona, odc.83 

https://abc.tvp.pl/27706314/flaga-bialoczerwona-odc-83 

 Wiatr, flaga,lody 

https://www.tvp.pl/dla-dzieci/dlaczego-po-co-jak/wideo/wiatr-flagi-i-

lody/1397081 

 Kto Ty jesteś? 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kto-ty-jestes 

 Święto Flagi – prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk 

 Przedszkole Online - #6 Moja Ojczyzna 

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

 

 

PIOSENKI: 

 

 Piosenki dla dzieci, piosenka o Polsce 

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

 Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 

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

 Polska - Piosenki dla dzieci bajuabju TV 

https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=75s
http://www.polalech.pl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=twrgfORE9dU
https://abc.tvp.pl/27706314/flaga-bialoczerwona-odc-83
https://www.tvp.pl/dla-dzieci/dlaczego-po-co-jak/wideo/wiatr-flagi-i-lody/1397081
https://www.tvp.pl/dla-dzieci/dlaczego-po-co-jak/wideo/wiatr-flagi-i-lody/1397081
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kto-ty-jestes
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk
https://www.youtube.com/watch?v=_neHlpNXZmY
https://www.youtube.com/watch?v=QhAH_UcodPg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q


PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5-6 LETNICH  

 

Propozycje zadań z zakresu rozwijania mowy i myślenia  

 

1. Posłuchajcie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Dzień Flagi” i 
odpowiedzcie: co oznaczają kolory naszej flagi?  

 

„Dzień Flagi” 

Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki. 

„Kredki w trzydziestu kolorach” – tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale 

wierzy babci. Ostrożnie dotyka paluszkiem kolejnych kredek. „Prześliczne!” – myśli. Wydaje 

się Adzie, że kredki uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład 

różowego kota albo słonia w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego królika? „Trudny 

wybór” – myśli Ada i aż wzdycha. Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad 

ćwiczeń do zerówki. – Pożycz mi czerwoną kredkę – prosi siostrę. Ada wolałaby nie 

rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie z czerwoną, najpiękniejszą i 

najweselszą ze wszystkich kredek. – Dlaczego chcesz czerwoną? Buraczkowa też jest ładna. 

I pomarańczowa też – podsuwa bratu inne kredki. – Maluję polską flagę. Potrzebuję 

czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest nasza flaga? – pyta Olek. Ada 

pospiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona nie wie takich 

rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło. – Dlaczego nasza flaga 

jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa kolory. Gdyby była w trzydziestu 

kolorach, byłaby ładniejsza – mówi. – Ja nie mogę! Słyszysz, tato?! – woła Olek. Tata kiwa 

głową i zwraca się do Ady. – Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo że na świecie jest 

więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to barwy polskiego herbu: białego orła na 

czerwonym tle. Biel oznacza czystość i uczciwość, czerwień odwagę i waleczność. – Aha – 

Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie. – Ja też chcę rysować 

odwagę i waleczność – mówi. Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych 

flag. – Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi – mówi mama. W Dzień Flagi z samego 

rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok podziwiać swoje dzieło. Ich okna zdobią 

małe biało-czerwone flagi. – Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku – chwali 

sąsiadka z drugiego piętra.  – A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i 

czerwony są najśliczniejsze – zapewnia ją Ada. 

 

 Rozpoznaj flagę Polski wśród flag innych narodów. Wskaż różnicę pomiędzy tymi 
flagami. Gdzie można zauważyć flagę Polski? 
 



 

 Poćwicz pisanie literki „f”- jak flaga: http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-
pisania/9/nauka-pisania-sylaby-F.pdf. 
 

 

2. Przeczytaj zdanie: To jest godło Polski. Policz, ile wyrazów ma to zdanie. 
 
 

 
 
Zastanawiałeś się dlaczego orzeł biały jest w godle Polski? 
 
Na to pytanie odpowie Ci bajka o gnieździe białego orła:  
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0. 

 
 
 
 

 Wytęż wzrok i ułóż puzzle przedstawiające godło Polski: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229598-god%C5%82o-polski 

 

3. Posłuchaj hymnu narodowego i zastanów się o czym opowiada Mazurek 
Dąbrowskiego.  
 

Pamiętaj o odpowiedniej postawie podczas jego śpiewania/słuchania - 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo. 

 

Hymn powstał bardzo dawno temu, dlatego są w nim słowa, których już dzisiaj się 

nie używa. Jego twórcą był polityk i pisarz - Józef Wybicki. Pieśń zachęcała do walki o 

Ojczyznę, opowiada też o dzielnych Polakach, którzy walczyli o wolność naszego 

kraju. 

 

 W jakich sytuacjach śpiewamy hymn Polski? Podaj kilka przykładów. 
 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/9/nauka-pisania-sylaby-F.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/9/nauka-pisania-sylaby-F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229598-god%C5%82o-polski
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


4. Każde państwo ma swoją stolicę - to takie najważniejsze miasto w kraju.  
Wskaż widokówkę ze stolicą Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obejrzyjcie na pocztówkach wybrane miejsca w Polsce. Zastanówcie się, co one 
przedstawiają? Po co kupuje się pocztówki? Czy otrzymaliście kiedykolwiek od 

kogoś podobne pocztówki?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przypomnijcie sobie swój adres zamieszkania. Zobaczcie jak prawidłowo 
zaadresować pocztówkę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…lub kopertę: https://www.youtube.com/watch?v=z_MApFzWDQA. 

 

 Dla chętnych: Z pomocą rodzica, wyślij pocztówkę z pozdrowieniami np.: do 
kolegi, koleżanki lub babci, z którą dawno się nie widzieliście. 

 

 

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


Propozycje zadań z zakresu poznawania przyrody 

 
1. Polskie Symbole Narodowe. 

Dziecko  poznaje/przypomina Polskie Symbole Narodowe.  

 Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Państwowy; 
 Godło – Orzeł biały na czerwonym tle ze złotą koroną na głowie; 
 Flaga – Prostokątny płat tkaniny o barwach czerwonej na dole i białej na 

górze. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A - IPNtv Kraków - Polskie 
Symbole Narodowe - Polak Mały 
 

2. Praca z mapą Polski.  
Rodzic wraz z dzieckiem wskazuje na mapie stolicę Polski  –  Warszawę. 
Odnajduje kolejne miasta z  historii Polski -  pierwszą stolicą Polski -  Gniezno, 
drugą stolicę Polski -  Kraków. 

 
3. Oglądanie – rozróżnianie. 

Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające architekturę dużego miasta. Opisuje jej 
charakterystyczne cechy. Następnie przygląda się zdjęciom przedstawiającym 
architekturę wsi i wskazują na występujące różnice architektoniczne między 
tymi dwoma środowiskami.  
 

4. Praca z mapą Polski.  
Rodzic wraz z dzieckiem pokazuje na mapie, gdzie znajdują się góry, morze, 
jeziora, rzeki.  Rodzic zwraca dziecku uwagę na kolory, jakimi te miejsca są 
oznaczone na mapie (niebieski, pomarańczowy). Informuje, że kolorem zielonym 
na mapie oznaczono tereny nizinne, na których rosną m.in. lasy lub na których 
znajdują się pola, łąki, pastwiska. 

 
5. Zwiedzanie Polski on-line. 

- https://www.wirtualnykraj.pl/ 

- https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

Dziecko:  

 zwraca uwagę na charakterystyczny dla regionu styl i rodzaj zabudowy, 

przygląda się budynkom; 

  zwraca uwagę na piękno krajobrazu;  

 

Propozycje zadań z zakresu treści matematycznych 

1. Liczenie wyrazów w zdaniu. 

 Rodzic  kładzie  przed dzieckiem napisane na kartce zdanie: "Polska i jej symbole 

narodowe- flaga, godło, hymn". Czyta zdanie na głos, dziecko liczy ilość wyrazów w tym 

zdaniu , a obok kładzie tyle patyczków, ile wyrazów widzi i słyszy. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.wirtualnykraj.pl/
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea


2. Określanie kolorów. 

(flaga i godło Polski) 

Dziecko ogląda   flagę Polski  wywieszoną  przed domem lub na obrazku i godło Polski na 

obrazku. Następnie wymienia  jakie  kolory występują na fladze i na godle Polski. Liczy 

kolory i pokazuje na palcach. 

3. Rysowanie domów. 

 Narysuj na kartce dwa domy, w pierwszym narysuj 4 okna, a w drugim narysuj o 2 okna 

mniej. Policz wszystkie okna.  

4.Konstruowanie budowli z klocków.  

 

Dziecko buduje dwie  konstrukcje z klocków, pierwsza konstrukcja budynku  ma mieć 3 

piętra, a druga 5.  Dziecko określa, która z budowli jest wyższa a która niższa. 

5. Określanie długości. 

(mapa Polski, kolorowy sznurek) 

Rodzic informuje  dziecko, jakim kolorem na mapie są oznaczone rzeki. Dziecko wodzi 

palcem po liniach rzek. Mierzy ich długość za pomocą kolorowego sznurka. Wskazuje 

najdłuższą rzekę- Wisłę. 

6. Ilu sąsiadów ma Polska? 

Rodzic układa na dywanie 7 kartoników, na których są zapisane nazwy państw 

graniczących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, 

odczytuje je na głos. Następnie dziecko liczy kartoniki i podaje cyfrę lub pokazuje na 

palcach. 

7. Liczymy gwiazdki. 

(zdjęcie flagi Unii Europejskiej) 

Dziecko opisuje wygląd i kształt  flagi, następnie samodzielnie lub z pomocą rodzica liczy 

gwiazdki na fladze. 

 

Propozycje zajęć  plastycznych 

 

1.Ozdabianie napisu Polska . 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 kolorowe gazety  
 klej, nożyczki 



2.Plastelinowa mapa Polski 

Do wykonania makiety potrzebne będą:  
 
 

 plastelina 
 tektura w rozmiarach A4 
 mapa konturową Polski  
 dłutko lub plastikowy nożyk.  

 

 

 

3.Godło Polski 

  Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 papierowe talerzyki: biały i czerwony, 

 żółty flamaster, 

 ołówek, 

 nożyczki, 

 klej 

Do pracy potrzebny nam będzie biały i czerwony talerzyk. Jeżeli nie macie 
czerwonego, można biały pomalować farbami, my często tak robiliśmy. Zaczynamy od 
naszkicowania na białym talerzyku kształtu orła – najlepiej ołówkiem, ja zrobiłam to 
markerem, żeby linie były dobrze widoczne na zdjęciach. Następnie wycinamy 
szablon orła, docinamy elementy korony, skrzydeł i ogona oraz dodatkowo nogi z 
pazurami. Na żółto kolorujemy koronę, dziób oraz szpony. Na koniec naklejamy orła 
na czerwone tło, czyli drugi talerzyk. Gotowe. Dla mniejszych dzieci można uprościć 
elementy orła, zrobić mniejszą ilość szczegółów. 

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

4. Pokoloruj Flagę Unii EUROPEJSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Praca plastyczna: „Warszawska syrenka”  

Materiały: -kartka papieru z nadrukowaną syrenką -cielista i niebieska kredka -brązowy 

papier kolorowy -żółta bibuła -folia aluminiowa -klej Wykonanie: Cielistym kolorem 

wypełniamy twarz i rękę syrenki. Z brązowego papieru kolorowego wycinamy kółeczka 

o średnicy około 2 cm. Z żółtej bibuły odcinamy 4 kawałki o szerokości 5mm, które 

tniemy na paski ok. 10 cm. Z folii aluminiowej wycinamy duże koło (większe niż tarcza 

syrenki) oraz prostokąt z którego formujemy grot miecza i rękojeść. Grot i rękojeść 

przyklejamy. Z dużego koła z folii aluminiowej formujemy poprzez zgniatanie krążek 

wielkości tarczy i przyklejamy. Do głowy przyklejamy paski żółtej bibuły. Ogon syrenki 

wyklejamy od końca brązowymi kółkami w taki sposób aby jedno zachodziło za drugie. 

Na koniec zestrugujemy niebieską kredkę nad białymi częściami kartki i rozcieramy 

palcami. Syrenka gotowa. 

 

 

 

Propozycje zajęć muzycznych 

 

 Piosenki dla dzieci, piosenka o Polsce 

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

 Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 

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

 Polska - Piosenki dla dzieci bajuabju TV 

https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhAH_UcodPg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q


PROPOZYCJA AKTYWNOŚCI Z  

JĘZYKA ANGIELSKIEG0 

 

 

We Love PeppaPigTiny Land 
https://www.youtube.com/watch?v=vev3FgdQmgg 

Places Vocabulary in English 
https://www.youtube.com/watch?v=SxcFXDeH4uU 

Places Around Town | ESL Vocabulary Game | Buildings and Places 
https://www.youtube.com/watch?v=kK4DOPR41Nc 

Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo 

Where Are You Going? | Places Song | Kids Learning Song | ESL for Kids | Fun Kids 
English 
https://www.youtube.com/watch?v=FxRGkjkVTGA 

HobbiesVocabulary(dodatek dla chętnych 6-latków) 
https://www.youtube.com/watch?v=X6Rm5J1wu2c 

Kids vocabulary - Town - village - introduction of my town - educational video for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 

Kids vocabulary - House - Parts of the House (dodatekdlachętnych) 
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc 

 

 

 

Miłej zabawy i nauki😊! 
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