
Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 11.05.2020 do 15.05.2020 

 

Temat: Moja ojczyzna 

Poniedziałek - 11.05.2020 

1.Mowa: Oglądanie filmiku edukacyjnego „Symbole narodowe” 

Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania dotyczące obejrzanego filmu. 

1. O czym był film? 

2. W jakim kraju żyjemy? 

3. Jakie zostały wymienione 3 symbole? 

4. Kiedy wywieszamy Flagę Polski? 

 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami 

 

Inne działania: 

Składanie w całość pociętych obrazków 

 

 

Wtorek- 12.05.2020 

1.Plastyka:  Wykonanie małej mapy polski- technika dowolna 

             

2.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Jestem Polakiem” 

Inne działania: 

Wspólne czytanie bajek wybranych przez dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=youtu.be


 

Środa- 13.05.2020 

1.Mowa: Słuchanie wiersza „ Symbole Narodowe” 

 

Każde państwo i duże i małe, jak zapewnie wiecie, 

ma trzy symbole dobrze znane w świecie. 

My, Polacy nasze symbole bardzo dobrze znamy, 

i  teraz po kolei je wszystkie wymieniamy. 

Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga- 

Na nich skupi się w tym wierszu cała uwaga. 

 

Kiedy obchodzimy narodowe święta, 

powiewa na wietrze flaga rozwinięta. 

Każde polskie dziecko doskonale ją zna, 

i wie, że flaga Polski dwa kolory ma. 

Na dole kolor czerwony, a na górze biały, 

te kolory nadzieję żołnierzom dawały, 

kiedy w odległych czasach walczyły wojska, 

 o to, aby wolna mogła być Polska. 

 

Wie też każdy Polak i duży i mały, 

że naszym godłem jest orzeł biały. 

Skrzydła szeroko ma rozłożone, 

na tle czerwonym, w złotej koronie. 

Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie- 

w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie. 

 



A jeśli kiedyś zapytasz się tak- 

dlaczego naszym godłem jest ten biały ptak? 

To posłuchaj legendy starej o braciach trzech, 

których imiona brzmiały: Lech, Rus i Czech. 

Oni po całym świecie wędrowali 

i miejsca dla siebie wciąż szukali. 

Pewnego dnia na polanie ujrzeli dąb wspaniały, 

wśród gałęzi gniazdo miał orzeł biały. 

Lech zdecydował, że tu pozostanie 

i osadę Gnieznem zwaną założył na polanie. 

A przepiękny orzeł, ten wielki, biały ptak 

został wybrany jako godło i nasz polski znak. 

 

Hymn narodowy to pieśń powagi, 

Jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi. 

Bo Mazurek Dąbrowskiego żołnierze śpiewali, 

Gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali. 

kiedy hymn państwowy śpiewamy, 

To swoją postawą szacunek wyrażamy. 

 

Te symbole narodowe są pełne powagi, 

każdemu Polakowi dodają wiary i odwagi. 

Wszyscy od dzieciństwa już je dobrze znamy 

i całym sercem nasz kraj- Polskę kochamy! 

Bo każdy przecież przyzna- piękna jest nasza Ojczyzna! 

 

 



Rozmowa na temat wiersza. 

1. Ile symboli ma każde państwo? 

2. Jakie to symbole? 

3. Ile i jakie kolory ma Flaga Polski? 

4. Co jest naszym godłem? 

5. Czego Polakowi dodają te symbole? 

 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami 

 

Inne działania: 

1. Wspólne nakrywanie do stołu 

2. Pokoloruj obrazek 

 

Czwartek- 14.05.2020 

1.Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki „Jestem Polakiem” 

2.Matematyka: Zabawy z matematycznym zoo 

1. Prawo, lewo  

2. Kierunki  

3. Nad, pod, obok 

4. Położenie 

 

Inne działania: 

Wspólne słuchanie i nauka Hymnu Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=youtu.be
https://www.matzoo.pl/zerowka/47
https://www.matzoo.pl/zerowka/kierunki_47_321
https://www.matzoo.pl/zerowka/nad-pod-obok_47_323
https://www.matzoo.pl/zerowka/polozenie_47_325
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


Piątek-15.05.2020 

1.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Zabawy i ćwiczenia ze świeżakami 

2.Plastyka: Pokoloruj według kodu 

 

 

Inne działania: 

Wspólne wykonanie ulubionego dania 

Propozycje ciekawych stron www: 

 

 mac.pl/edukacja-przedszkolna 

 https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-

dzieci/2sxvcgd 

 mojedziecikreatywnie.pl 

 zdalne lekcje.pl 

 edukacja.edux.pl 

 https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

 panimonia.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 www.buliba.pl/ 

 http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 

 pisupisu.pl 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd
https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

1. Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

1. Zaznacz identyczne chmury 

 

2.Wśród wielu przedmiotów wskaż te, o takim samym kształcie 

   

3. Rozetnij obrazek wzdłuż zaznaczonych linii i ułóż jak puzzle 

 

 

  



ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

1. „Labirynty – wytęż wzrok” -  ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej  

 









 
 

 

 

 

 

 

 



2. Usprawnianie orientacji przestrzennej – określanie położenia poszczególnych 

przedmiotów w przestrzeni 

 



 

 



Ciekawe zabawy matematyczne: 

https://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-wzor_49_349 

https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-wzor_49_349
https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347

