
Propozycje zabaw 27-30 kwietnia 

Witajcie kochani w tym tygodniu również mamy dla Was przygotowane niespodzianki, a 

jakie zobaczcie sami. 

O Lechu, Czechu i Rusie czyli coś o naszym godle. 

Podróże po Polsce 

Nasze barwy narodowe 

Moja Ojczyzna O Lechu, Czechu i Rusie 

1. „Coś miłego”- mam dla Was taką propozycję abyście zaczęli ten dzień od powiedzenia: 

mamie, tacie, rodzeństwu komuś kogo macie blisko siebie czegoś miłego na ucho: A teraz 

zapraszam Was do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A Jaki 

to znak: w czerwonym polu biały ptak? (godło ) 

2.„Orły i gniazda”- zabawa orientacyjno-porządkowa, na zatrzymanie muzyki, dziecko kuca 

w gnieździe (może to być poduszka, obręcz itp.) 

3„Akrobatyka języka” - skoro my się już trochę rozruszaliśmy to teraz czas na rozruszanie 

naszego języka, kochani postarajcie się powtórzyć po rodzicach: 

 -dom mój jodłowy 

 -gadki Agatki 

-zagadki dla tatki 

-wlej olej w lej. 

-Wodę wozi woziwoda. 

-Wiatr poświstuje wśród liści osiki 

-Szedł Polak po lak i wrzucił dowody do wody 

 -Skrzypce ze smyczkiem 

-Podawała baba babie przez piec malowane grabie 

 I jak Wam się udało? 

Podróże po Polsce 

1.„Jedzie pociąg z daleka”-zabawa ruchowa przy muzyce, raz dziecko jest wagonikiem raz 

rodzic. 2.„Polska”-zabawa dydaktyczna, spójrzcie na mapę Polski ( może być wydrukowana, 

narysowana, taka jaką mamy) Poproście rodziców aby pokazali Wam gdzie na mapie jest 

Łódź, spróbujcie paluszkiem wskazać Wisłę (najdłuższą rzekę w Polsce) może odnajdziecie 



miejsca gdzie spędziliście ostatnie wakacje, albo gdzie mieszkają Wasi dziadkowie. Może 

macie jakieś pamiątki: kamyki, muszelki, magnesy, maskotki, kubki z wypraw po Polsce. 

Możecie wspólnie z rodzicami narysować wielką mapę i ustawić na niej swoje skarby w tych 

miejscach, z których one pochodzą. Gdy znaleźć chcesz jakieś miejsce lub w podróż się długą 

wybierasz, spoglądasz na nią uważnie lub ją ze sobą zabierasz (mapa) 

2.„Idzie rak, nieborak”-a teraz poćwiczą nasze paluszki, pamiętacie jak bawiliśmy się w 

przedszkolu w raczka, był rak żołnierz i rak rozrabiak i rak modelka, pobawcie się z 

rodzicami może wymyślicie innego członka raczej rodziny. 

3. Jestem Polką i Polakiem-zapraszam Was do wysłuchania piosenki, może nauczycie się 

jej śpiewać i gdy się znowu spotkamy zaśpiewamy ją razem. 

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

Nasze barwy narodowe 

1.„Jestem wesoły gdy , jestem zły gdy...”- zabawa z misiem. Ten kto ma misia mówi: jestem 

wesoły gdy...dziecko lub rodzic podaje przykłady tego co sprawia, że jest radosny i tego co 

sprawia, że jest smutny. (Może uda się znaleźć sposób na smutki) 

2. „Barwy narodowe”- czy pamiętacie jakie są nasze barwy narodowe i co one 

oznaczają? Skoro tak to zapraszam do następnego zadania. 

 3.„Flaga”- praca plastyczna. Odbijanie dłoni pomalowanej na biało-czerwono na kartce 

papieru. (Jeśli nie macie farb, możecie odrysować dłoń i pokolorować ją kredkami 

4. „Układanie rytmów”- zabawa matematyczna polegająca na układaniu powtarzających 

się sekwencji np.: czerwony, biały, czerwony. Albo czerwony, czerwony, biały, 

czerwony, czerwony, biały (każdą sekwencję należy powtórzyć 3 razy) Do zabawy 

potrzebujemy prostokąty białe i czerwone takiej samej wielkości, najpierw rodzic 

wymyśla wzór do ułożenia dla dziecka, następnie dziecko dla rodzica. Biały i 

czerwony kolor ma Każdy Polak ją dobrze zna (flaga) 

5. „Szukamy flagi”- już niedługo bo 2 maja będzie Święto Flagi, tego dnia ludzie 

wywieszają w oknach flagi może z okna lub podczas spaceru uda Wam się je 

zobaczyć, możecie też wywiesić swoją. 

Moja Ojczyzna 

1.A teraz usiądź wygodnie i posłuchaj utworu polskiego kompozytora Fryderyka Chopina 

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg Co sądzisz o tej muzyce? A może chcesz 

do niej zatańczyć? A może wolisz ją narysować? 

2.„Prawda czy fałsz”- dziecko otrzymuje 2 kartoniki na jednym jest wesoła mina na drugim 

smutna. Rodzic czyta dziecku zdania jedne są prawdziwe inne nie. Zadaniem dziecka jest 

podniesienie odpowiedniej kartki ,wesołej przy zdaniu prawdziwym, smutnej przy 

fałszywym. Nasza ojczyzna to Polska. Polska flaga ma barwy czerwono- białe. Stolicą Polski 

jest Warszawa. W godle Polski jest niedźwiedź. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg%20


3.„Poszukiwacze”- zabawa matematyczna, dziecko otrzymuje karton z narysowaną figurą 

geometryczną np.: kołem, kwadratem, trójkątem. Jego zadaniem jest znalezienie w domu lub 

podczas spaceru przedmiotów w tym kształcie. 

 4 . „Legenda”- jest wiele pięknych legend: O warszawskiej syrence, O bazyliszku, O złotej 

kaczce itp. Poproście rodziców o przeczytanie Wam jednej z nich albo kilku, może 

zainspiruje Was do narysowania lub namalowania jej. 

 Kochani dziękujemy za przesyłanie zdjęć Waszych pięknych prac. 

 


