
Program pracy 04.05-08.05 

     

   ,,Polska – moja ojczyzna’’ 
 

Dzień 1 ,,Moja miejscowość”: 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat miejsca zamieszkania: 

Rodzic mówi: 

- Miejscowość, w której mieszkam to…(dziecko odpowiada) 

- Mieszkam przy ulicy…(dziecko odpowiada) 

- Lubię swoją miejscowość, bo…(dziecko odpowiada) 

- Moje przedszkole znajduje się w… Przy ulicy…(dziecko odpowiada) 

2. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki  - dziecko mówi rymowankę z różnymi emocjami 

(radość, smutek, złość, zdziwienie i strach): 

,,Moja miejscowość znana jest mi, 

lubię w niej mieszkać, lubię w niej żyć.” 

3. Zabawa ruchowa ,,Idziemy na spacer” – na hasło STOP, dziecko siada skrzyżnie. 

4. Poznanie dziecka z literą H (ch również wymawiamy jako głoskę h): 

- Obejrzyj film (krótka rozmowa na temat filmu: Jak wygląda hamak? Do czego go 

wykorzystujemy?) - https://www.youtube.com/watch?v=s_D_PZIzLyk 

- Słuchanie piosenki ,,Hulajnoga” (rozmowa na temat treści piosenki: Jak wygląda hulajnoga? 

W jaki sposób można się na niej poruszać? Czym możemy jeszcze poruszać się po drodze?) - 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeqsq4vHI-M 

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza ,,Jedziemy” (na hulajnodze, rowerze, jedziemy 

samochodem) – rodzice podają hasła i dzieci naśladują 

6. Wprowadzenie litery H (małej i wielkiej, drukowanej i pisanej): 

- Analiza i synteza słowa hamak:   

a) dzielenie słowa na sylaby: HA-MAK 

b) dzielenia słowa na głoski: H-A-M-A-K 

https://www.youtube.com/watch?v=s_D_PZIzLyk
https://www.youtube.com/watch?v=Oeqsq4vHI-M


c) układanie z kolorowych kartoników oraz liter z wyprawki plastycznej słów: hulajnoga, 

hamak, Hubert, Halina 

d) obejrzyj film ,,Litera H” (podaj przykłady słów rozpoczynających się głoską h – w środku 

 i na końcu słowa) - https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8&t=54s 

 

7. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 14,15,16,17 

8. Rozwiąż zagadki:  

,,Na jakim małym pojeździe pojedziesz równą drogą, jeśli odbijać się będziesz jedną nogą?”  

(hulajnoga) 

,,Dziurki sznurkiem powiązane, a czemu to służy? Abyś latem odpoczywał, gdy Cię upał 

znuży” (hamak) 

9. Praca plastyczna – narysuj dowolny pojazd poruszający się po drodze (może być 

hulajnoga) 

10. Wybierz się na spacer po okolicy zamieszkałej przez Ciebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8&t=54s


Dzień 2 ,,Polskie symbole narodowe”: 

1. Prosimy przypomnieć, że: 

1 maja – jest to Święto Pracy 

2 maja – jest to Święto Flagi Rzeczypospolitej 

3 maja – jest to Święto Konstytucji 3 maja  

2. Obejrzyj film Instytutu Pamięci Narodowej pt. ,,Polskie Symbole Narodowe” - 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=53s 

3. Posłuchaj piosenki ,,Jestem Polakiem” - https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

4. Wyprawka plastyczna ,,Orzeł Biały” – Pokoloruj rysunek godła Polski według wzoru. 

Wytnij obrazek. 

5. Przypomnijcie sobie wiersz i wyrecytujcie rodzicom: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


6. Zabawa ,,Wycieczka rowerowa” – dzieci leżąc na plecach, naśladują pedałowanie na 

rowerze (jazda pod górkę, z górki) mówiąc za rodzicem rymowankę: 

,,Jedzie rowerek na spacerek, raz, dwa, trzy 

Na rowerku pan Kacperek raz, dwa, trzy…” (na słowa ,,raz, dwa, trzy”- klaszczą) 

7. Wysłuchaj legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie” przeczytanej przez rodzica: 

 

Odpowiedz na pytania dotyczące legendy: 

- Jakiego państwa założycielem był Lech 



- Co zobaczył Lech na drzewie? 

- Co spodobało mu się w ptaku? 

- Jak nazwał miejsce, w którym był orzeł? 

8. Prosimy utrwalić barwy flagi i ich znaczenie: 

 

 

 

 



Dzień 3 ,,Stolica Polski – Warszawa i inne atrakcyjne miejsca w Polsce”: 

1. Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą stolicę Polski, jej miejsce na mapie  

i charakterystyczny budynek (Pałac Kultury i Nauki) 

  

 

2. Rozwiązywanie kart pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str.84,85 

3. Obejrzyj film o herbach miast polskich - https://www.youtube.com/watch?v=DpiZN5Zyt2s 

4. Rozwiązywanie karty pracy cz.4 – str. 30, 31, 32, 33 

https://www.youtube.com/watch?v=DpiZN5Zyt2s


5. Słuchanie piosenki ,,Syrenka” (naucz się refrenu piosenki i śpiewaj) - 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

6. Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą rzekę Wisłę. Powiedz, przez jakie miasta 

przepływa. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs


Dzień 4 ,,Teatrzyk kukiełkowy”: 

1. Obejrzyj spektakl dotyczący legendy o Smoku Wawelskim (rozmowa na temat treści 

teatrzyku) - https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk&t=6s 

2. Zabawa z rodzicem ,,Jestem aktorem” – dziecko przedstawia pantomimicznie wybraną 

postać z bajki/baśni/legendy, a rodzice rozpoznają kto to jest (zamiana) 

3. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str.18, 19, 20 

4. Książka ,,Kolorowy start” – str. 72,73 

5. Posłuchaj piosenki ,,Magiczne miejsce” (taniec z rodzicami) - 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

6. Zabawa ,,Znajdź bilet” – rodzic proponuje zabawę – chodzenie pod dyktando w celu 

znalezienia biletu (rodzic przygotowuje bilet do teatru). Rodzic proponuje np. idź 2 kroki do 

przodu, 3 kroki w prawo, kucnij, stań na jednej nodze, podskocz 5 razy, skręć w prawo 

 i szukaj biletu 

 

 

Dzień 5 ,,Liczymy do 10 – utrwalenie”: 

1. Karty pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str.86 

2. Obejrzyj film ,,Spacer po Warszawie” (oglądanie zabytków Warszawy) - 

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

3. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 34, 35, 36, 37 

4. Słuchanie piosenki ,,10 butelek” - https://www.youtube.com/watch?v=BeU7_AGfsxw 

5. Wpisz w puste okienka odpowiednie liczby (np. ile trzeba dodać, aby były 4 godła?): 

https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
https://www.youtube.com/watch?v=BeU7_AGfsxw


 



Propozycje ciekawych ćwiczeń i gier na stronie SQULA: 

- Zachęcamy do nauki poprzez zabawę na stronie SQULI!  W zakładce ,,Cyferki” czekają na 

Was świetne ćwiczenia i zabawy matematyczne. Można tam znaleźć ćwiczenie ,,Dodaję do 

10” oraz ,,Odejmuję do 10” (utrwalenie tego, co robiliśmy) 

- W zakładce ,,Literki” można znaleźć zabawy i ćwiczenia językowe. Wyszukajcie tam 

ćwiczenia ,,Drukowane małe i wielkie litery”, a następnie utrwalcie te literki, które do tej 

pory poznaliście (np. Ż i dzisiejsze H). Ponadto, znajdziecie także ciekawe ćwiczenie 

,,Sylaby, wyrazy i zdania” – utrwalcie dzielenie na głoski i sylaby oraz przeliczanie wyrazów 

w zdaniu 

- W nawiązaniu do tematu o Polsce, zapraszamy do zakładki ,,Świat” (Polska). Znajdziecie 

tam quizy o Polsce, a także nowe informacje np. o Unii Europejskiej 

- Pamiętaj, ćwicz język angielski w zakładce ,,Angielski” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Rodzice, prosimy pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna  

- Program zajęć wraz z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na 

stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce grupy Sówek 

- Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac dziecka do PIĄTKU każdego tygodnia 

na adres e-mail: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + Sówki 

- W wysyłanych przez Państwa wiadomościach, prosimy także o zwrotne informacje 

dotyczącego tego, jak dziecko sobie poradziło z zadaniami, czy miało jakieś trudności? 

Informacje te są dla nas bardzo ważne 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy 

Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
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