
Czwartek, 30.04. 

 

Witamy wszystkich! 

Dziś już ostatni dzień kwietnia. Jak szybko upłynął ten czas. Nasz kalendarz zapełnił się pogodą. 

Poniżej przedstawiamy nasz kalendarz. To był bardzo słoneczny kwiecień, zobaczcie sami. Kolejny 

miesiąc nadchodzi wielkimi krokami. Na początku miesiąca wrócimy jeszcze do naszych zwierząt 

na wsi. Następne tematy przedstawimy już niebawem w planie na miesiąc maj. 

 

Polskie Symbole Narodowe. 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do YouTube, symbole z załącznika, mapa z 

zagadkami z załącznika, kolorowe kartki, książka do komunikacji, bibuła w kolorze białym i 

czerwonym, jedno kółko z origami białe, klej. 

 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu o symbolach Narodowych. 

Film jest podzielony na kilka części. Ważne by oglądać ten film razem z dzieckiem tak aby 

objaśniać mu pewne rzeczy. Kiedy chłopiec mówi o Polsce pokazać symbol: POLSKA . Tak samo 

zrobić z innymi symbolami: HYMN, FLAGA, GODŁO. 



https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  Polskie symbole narodowe 

 

Brawo! Pięknie oglądałeś. To był bardzo ciekawy film. Wiemy już jak wygląda GODŁO i 

FLAGA. Wiesz już, że Ty jesteś  małym POLAKIEM a my wszyscy jesteśmy POLAKAMI. 

A teraz zapraszam do HYMNU. Pokazujemy symbole. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s  Hymn Polski 

 

Zapraszamy do zabawy w zgadywanie. Prosimy aby wydrukować planszę z mapą Polski na którą  

są naniesione  Polskie Symbole Narodowe. Każdy z symboli zasłaniamy karteczka w innym 

kolorze. Można też przykleić te karteczki tak żeby otwierały się jak okienko. Czytamy dziecku 

zagadkę a następnie prosimy by dziecko otworzyło okienko w danym kolorze. 

 

Co to takiego? 

BIEL NA NIEJ JEST I CZERWIEŃ. 

POWIEWA PIĘKNIE, GDY WIATR SIĘ ZERWIE. 

Jeśli chcesz wiedzieć otwórz okienko w kolorze białym. 

Wspaniale! To flaga Polski. 

 

Kto to taki? 

W GÓRACH MIESZKA WIELKI PTAK, 

TO JEST POLSKI NASZEJ ZNAK. ORZEŁ 

Jeśli chcesz wiedzieć otwórz okienko w kolorze czerwonym. 

Tak! To orzeł biały, to nasze godło. 

 

Co to jest? 

GDY POLSKIE  ŚWIĘTO MAMY, 

NA STOJĄCO GO ŚPIEWAMY. 

Jeśli chcesz wiedzieć otwórz okienko w kolorze niebieskim. 

Oczywiście! To hymn Polski. 

 

O kim mowa? 

W POLSKIM KRAJU MIESZKAJĄ, 

BARDZO POLSKĘ KOCHAJĄ. 

Jeśli chcesz wiedzieć otwórz okienko w kolorze zielonym. 

Tak! To my, naród Polski. Jesteśmy Polakami. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s


Teraz wykonamy kotylion na 3 maja. 

 Zapraszamy wszystkich domowników do pomocy. Zapraszamy do wykonania kilku sztuk,  aby 

każdy mógł założyć kotylion w tym dniu.  Proponujemy obejrzeć filmy, jak je wykonać. 

Przedstawiamy dwa różne rodzaje kotylionów. My w przedszkolu wykonaliśmy kotylion z bibuły. 

Zdjęcia poniżej. Zapraszamy! 

!https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM 

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

 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na 

adres mailowy: domowo393@gmail.com 

                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM
https://www.youtube.com/watch?v=ciISVdgOLMk

