
        Dzień: 29.04.2020  /śr/  - Gr V 
 

Temat: Z CZEGO SŁYNIE POLSKA? 
 

1.  „Z czego słynie Polska?” – burza mózgów, ćwiczenia klasyfikacyjne, ćwiczenie logicznego 

myślenia.  
 

Rodzic układa na dywanie dwie obręcze. W jednej umieszcza kartonik z napisem ŚWIAT, a w drugiej – 

z napisem POLSKA. Pod obręczami znajdują się różne fotografie obrazkiem do dołu. Ochotnicy losują 
obrazek, mówią, co się na nim znajduje i jeśli jest na nim przedstawiony obiekt charakterystyczny dla 

Polski, wówczas umieszczają go w obręczy z napisem POLSKA. Jeśli obrazki pasują bardziej do zbioru 

ŚWIAT, wówczas wkładają je do właściwej obręczy.  

                                                       

Dziecko rozcina kartoniki 

 

 
„Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę?” – poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych. 



 

2. Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Wielcy Polacy 
https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E 
 

„Sławni Polacy” – kto to jest „sławny Polak” – próby udzielania odpowiedzi, swobodne wypowiedzi 

dzieci. Rodzic przybliża dziecku sławnych Polaków na podstawie zdjęć. 
 

 

 

 
JAN PAWEŁ II  

papież Polak 

LECH WAŁĘSA 
polityk 

MIKOŁAJ KOPERNIK  
astronom, matematyk 

 

 
  

ADAM MICKIEWICZ  
pisarz 

FRYDERYK CHOPIN  
pianista kompozytor 

JÓZEF PIŁSUDZKI 
 polityk 

   
JAN MATEJKO  

malarz historyczny 
HENRYK SIENKIEWICZ 
powieściopisarz i publicysta 

ADAM MAŁYSZ  
skoczek narciarski 

 
 

 

ROMAN POLAŃSKI 
reżyser 

WISŁAWA SZYMBORSKA - 

poetka 

CZESŁAW MIŁOSZ 
poeta 

 

  

 



3. „Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych. Rodzic wymienia różne 

zachowania, zadaniem dzieci jest wybrać te (za pomocą lizaków TAK / NIE), które wskazują na 

zachowania patrioty. /Lizaki dzieci wycinają i kolorują na dwa kolory: czerwony, zielony/. 

–Znam symbole narodowe?   

–Potrafię zaśpiewać I zwrotkę hymnu? 

– Gdy słyszę hymn, tańczę. 
– Wybieram towary produkowane w Polsce. 

– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce. 

– Podczas świąt narodowych wywieszam flagę. 
– Bawię się godłem i rysuję po nim. 

– Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym. 

– Uczę się o historii naszego kraju. 

– Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi 

zimą. 
•Gdy któreś z dzieci zadecyduje, że zachowanie nie jest 

patriotyczne, wyjaśnia, dlaczego tak sądzi. 

 

 
 

4. Teraz poćwiczymy Waszą spostrzegawczość wzrokową, pamięć i umiejętność liczenia. 
Połącz w pary, wskaż największy zamek i  policz syrenki. Rodzic sprawdza ☺ 

 

 

 
 
 



 
5. Zadanie dla chętnych dzieci -„Bystre oczko” – znajdź 10 różnic. Jeśli chcesz, pokoloruj 

obrazek. 

 
6. Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem – warto nauczyć się tej piosenki ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 
Opracowała: mgr Jolanta Obłój 


