
Zabawy na 30 kwietnia 

HYMN UNII EUROPEJSKIEJ 

,,Oda do radości” 

sł. Fryderyk Schiller, muz. Ludwig von Beethoven, przekład K.I Gałczyński 

  

1. O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, 

Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.  

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 

 

2. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. 

Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.  

Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. 

 

3. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk. 

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg. 

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam. 

Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam... 

  

,,Oda do Radości” muz. Ludwig von Beethoven 

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

  

Na pewno słyszeliście takie określenie UNIA EUROPEJSKA?  

Kto z was spróbuje wyjaśnić, co to znaczy? 

Dzieci podają własne odpowiedzi w formie „burzy mózgów”. 

Wyjaśnienie : 

Niektóre kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną wielką rodzinę państw, która nosi 

nazwę Unia Europejska. 

Rodzic wymienia kraje pokazując je na mapie. 

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy , Irlandia, Dania, Grecja, 

Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 

Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry . 

  

Zabawa domowa przy muzyce : 

  

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


https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&list=PLpS_3qplMmQXYk7hjCGwAP4S

vqgS5XNma&index=17 

,,Flaga Unii Europejskiej” - prezentacja flagi UE .Wspólne liczenie gwiazdek 

 

Na niebieskiej kartce układamy żółte gwiazdki w ten sposób jak na fladze ( gwiazdki są 

ułożone jak cyfry na tarczy zegara) i je przyklejamy. 

 

Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, 

ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego 

też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia Unii. 

  

Większość krajów Unii Europejskiej posługuje się takimi samymi pieniędzmi.  

Czy wiecie, jakimi? 

(1 euro= 100 centów) 

Maskotka Unii Europejskiej to Syriusz 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&list=PLpS_3qplMmQXYk7hjCGwAP4SvqgS5XNma&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&list=PLpS_3qplMmQXYk7hjCGwAP4SvqgS5XNma&index=17


  

 Zadaniem dziecka jest zaprojektowanie stroju dla maskotki (może z elementami polskimi?) 

Dziecko same wybiera sobie technikę pracy. 

karta pracy- Flaga UE 

karta pracy- trasa 

karta pracy- trójkąty 

  

Zabawy na 29 kwietnia 

  

,,Wszyscy kochamy naszą stolicę” Cz. Janczarski 

Wszyscy kochamy naszą stolicę 

stare ulice, nowe ulice. 

Most nad rzeką i fale Wisły 

Statek na fali i piasek złocisty. 

Szerokie place, parki zielone 

i tramwajowy srebrzysty dzwonek 

Stado gołębi, co chmurką białą 

Nad ulicami szybuje śmiało 

I każdy kamień, drewno i trawę 

Wszyscy kochamy naszą Warszawę 

Stolica Polski, piękna Warszawa 

to nasza duma, to nasza chwała. 

http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/FLAGA_UE_1.png
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/Trasa.png
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/trojkaty_1.png


  

,,Warszawa i jej zabytki” oglądanie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

,,Czym jest Warszawa dla Polski?” ,, Co to znaczy stolica?” , ,,Jakie zapamiętałaś/łeś zabytki 

i charakterystyczne miejsca naszej stolicy?”, ,,Jaka rzeka przepływa przez Warszawę?” 

  

,,Warszawskie tramwaje” zabawa ruchowa – rodzic jest motorniczym dziecko wagonikiem 

, dziecko ustawia się za motorniczym i poruszają się po mieszkaniu. Wagonik wykonuje 

wszystkie czynności motorniczego. 

  

,Głowa, ramiona, kolana, pięty”Zabawa przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk 

  

"Legenda o Warsie i Sawie” 

https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE 

karta pracy Warszawa 

karta pracy- litera F, f 

karta pracy- Warszawska syrenka, ćwiczenie grafomotoryczne 

  

Zabawy na 28 kwietnia 

Zabawy z mapą Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/WARSZAWA.png
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/KARTA_F.png
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/Syrenka_Warszawska.jpg


 

mapa ( obraz do pobrania) 

Rodzic Przedstawia regiony Polski z uwzględnieniem gór, morza, i głównych miast z ich 

charakterystycznymi symbolami. 

Wyszukanie głównej rzeki Polski ( jak się nazywa) Pomiar rzeki za pomocą sznurka. I drugiej 

pod względem długości rzeki Polski ( Odry ) 

Zaproponowanie dziecku wycieczkę wzdłuż Wisły zaczynamy od źródeł Wisły, dziecko 

wodzi palcem po mapie i wskazuje pierwsze duże miasto – Kraków. 

  

,,Płynie Wisła płynie” osłuchanie i śpiew. 

https://www.youtube.com/watch?v=IzmK_S1iWRo 

  

,,Płynie Wisła płynie” sł. Edmund Wasilewski, Kazimierz Hoffman, muz. Kazimierz 

Hoffman 

Płynie Wisła, płynie 

Po polskiej krainie ( bis) 

A dopóki płynie, Polska nie zaginie ( bis) 

  

http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/mapa_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IzmK_S1iWRo


Zobaczyła Kraków, 

Wnet go pokochała, ( bis) 

A w dowód miłości wstęgą opasała ( bis) 

  

,,Co Wisła zobaczyła na swojej drodze ?”, Dlaczego pokochała Kraków? 

  

,,Wawel” Czesław Janczarski  

Należy kochać 

stare kamienie, 

bo jest w nich 

dawnych czasów wspomnienie – 

szlachetnych czynów, 

męstwa i sławy. 

Dlatego kocham kamienny Wawel. 

Tu przed wiekami 

smok żył potężny. 

Zuch szewczyk Skuba 

smoka zwyciężył. 

Tu przed Tatarem 

bronił się Kraków. 

Stąd szedł Jagiełło 

gromić Krzyżaków. 

Tu bije dzwonu 

spiżowe serce. 

Tu są pamiątki 



nasze najszczersze 

Gdy wiatr rozwieje 

mgły ponad Wisłą, 

wawelskie wieże 

w słońcu rozbłyszczą, 

kamienne mury – 

czerwone, 

szare 

jak Polska trwałe, 

jak Polska stare. 

  

Rozmowa dotycząca wiersza: Jak nazywa się najsłynniejsze miejsce w Krakowie? , Z czego 

słynie Kraków?, Czy był stolicą Polski? 

  

,,Krakowiaczek jeden..” zabawa taneczna przy piosence  

https://www.youtube.com/watch?v=2REkPmX03Yk  

  

"Smok Wawelski” praca plastyczno- techniczna ( z pudełka, pojemnika plastikowego, 

sznurka, papieru, pojemnika po jajkach, wg inwencji twórczej dziecka) 

 karta pracy- szlaczki 1 

karta pracy- ćwiczenia grafomotoryczne 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 27- 30 kwietnia 

1. Ćwiczenia „Ptaki do gniazd”. Na podłodze leży rozłożona obręcz ( może  być koła 

zrobione z zwiniętych gazet ). Dziecko na sygnał ( klaskanie ) biega, na kolejny 

sygnał ( dwa klaski) wskakuje do obręczy. 

Ćwiczenia „Krasnale i wielkoludy” –dziecko naśladuje chód krasnali (ręce na kolanach) oraz 

wielkoludów (ręce w górze). 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkPmX03Yk
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/karta_pracy.jpg
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/grafismos-3-6-638.jpg


II Ćwiczenia –„Rzuć i chwyć” –dziecko woreczek ( woreczek ryżu lub kaszy)  trzyma  w 

dłoniach. Na dany sygnał podrzuca go do góry i próbują go złapać. Powtórzyć 

III .Ćwiczenia mięśni grzbietu –przetoczenie się z leżenia tyłem do leżenia przodem. Leżenie 

przodem, broda oparta na dłoniach, w dłoniach chusta. Niewielki wznos tułowia z powolnym 

prostowaniem ramion i wyciąganiem się w górę. Powtórzyć 3x. 

IV Ćwiczenia mięśni brzucha –leżenie tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy 

oparte na podłożu –próba uchwycenia palcami stóp leżącej na podłodze chusty, uniesienie w 

górę i opuszczenie jej na brzuch. Wykonanie 2 –3 oddechów przeponą, podanie chusty 

rękoma do stóp. Ćwiczenie to wykonywać przemiennie: prawą, lewą stopą oraz obunóż. 

Powtórzyć 2 x 

V .Ćwiczenia oddechowe –w pozycji na czworakach dziecko  dmucha na rozłożoną na 

podłodze chustę.  

VI Ćwiczenia uspokajające –„Opadające płatki ”. W pozycji stojącej dziecko chwyta stopą 

leżącą na podłodze chustę, podrzuca ją do góry i obserwuje jej ruch podczas 

opadania, po czym odtwarza ten ruch własnym ciałem. Powtórzyć 2x. 

VII Ćwiczenia przeciw płaskostopiu –siad płaski; zwijanie chusty palcami stóp tak, aby przez 

cały czas pięty przylegały do podłoża 

VIII Ćwiczenia  –marsz plecy proste ręce na biodrach. 

  

Zabawy na 27 kwietnia 

,, Mazurek Dąbrowskiego”  sł. Henryk Dąbrowski muz. Józef Wybicki- zapoznanie ze 

słowami i melodią hymnu narodowego. 

  

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca  przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

  

Marsz , marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem, 



Złączym się z narodem. 

  

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał na przykład Bonaparte 

Jak zwyciężać mamy. 

  

Marsz, marsz, Dąbrowski.... 

  

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

  

Marsz, marsz... 

  

Już tam ojciec do swej Basi 

mówi zapłakany:  

- Słuchaj jeno pono nasi  

biją w tarabany! 

  

Marsz, marsz... 

  

- Jak należy się zachować się podczas śpiewania Hymnu Polski? 

- ,,Kiedy jest grany hymn narodowy? -rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci. Rodzic 

opowiada o uroczystościach państwowych, zawodach sportowych, igrzyskach olimpijskich i 



innych okolicznościach, podczas  których  można usłyszeć hymn narodowy. Zwraca uwagę, że 

każde państwo na inny hymn narodowy. 

 Odśpiewanie pierwszej zwrotki hymnu z przyjęciem postawy zasadniczej. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

   ,,Barwy ojczyste”  wiersz  Czesława Janczarskiego - wysłuchanie i nauka na pamięć 

Powiewa flaga, 

 gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

Biel – serce czyste 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste 

 Prezentacja flagi Polski 

TO FLAGA POLSKI- rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje napis i robi flagę Polski ( 

można pomalować farbami, kredkami, ozdobić wydzieranymi drobnymi karteczkami, bibułą ) 

 Zabawy z głoską f- ,,Wyszukiwanie głoski f” zabawa dydaktyczna -dziecko rozgląda się po 

pokoju i szuka przedmiotów zaczynających się na głoskę ,,f” 

- ,,Czy jest tu głoska ,,f”? rodzic mówi  dowolne wyrazy, a dziecko jeśli w wyrazie usłyszy 

głoskę ,,f” wykonuje umówiony wcześniej ruch.( np. 8 podskoków, 4 przysiady, 6 pajacyków 

itd.) 

 ,,Co jest na głoskę ,,F” ?zabawa z wyrazami zaczynającymi się na głoskę ,,f” dzielenie go na 

sylaby, głoski, układanie z tym wyrazem prostych zdań . 

Modelowanie  wielkiej i małej litery  ,,F, f” z plasteliny, drucików, papierków, pisanie kaszą, 

mąką. 

Flaga- karta pracy ( do pobrania) 

litera F, f ( karta pracy do pobrania) 

Pokoloruj obrazki (karta pracy do pobrania) 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/FLAGA_1.png
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/litera_f.jpg
http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/WIELKA_F.jpg


,,Jedzie pociąg z daleka” zabawa ruchowa przy piosence ( rodzic lokomotywa , dziecko 

wagonik i trzyma flagę Polski) 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

Pociąg jedzie po całym domu ( Polsce) , na przerwę w śpiewie rodzic mówi nazwę miasta ( 

Tu stacja Zakopane) i jadą dalej na przerwę w śpiewie zatrzymują się ( tu stacja Łódź) itd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

