
Temat  tygodnia: „KTO TY JESTEŚ?”.  

27. IV. 2020 rok (poniedziałek) - „Polska - legendy”. 

„Moje dłonie” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko odrysuje  swoje dłonie na kartce papieru. Zwraca uwagę na to, aby palce były 

rozchylone i żeby na kartce zmieściły się obie dłonie. Ozdabia prace – dorysowuje lub dokleja 

wybrane elementy. Nazywa dłonie: prawa, lewa. 

 

„Moja Polska” – zabawa słownikowa. 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co to jest Polska? Tworzenie słownika pojęć związanych ze 

słowem Polska: kraj, naród, Polak, Polka. Zapoznanie dziecka z mapą Polski z z Wielkiej Księgi 

Tropicieli str 76 (tylko). Dziecko poznaje najważniejsze miejscowości Polski i miejsca ich 

położenia na mapie, umieszcza właściwe nalepki. Wspólnie z rodzicem zaznaczają na mapie 

polski również Gniezno – miasto, w którym mieszkamy. 

 

„Pływanie łódką” – zabawa ruchowa. 

Dziecko siada na kocyku i odpychając się nogami, naśladuje pływanie łódką. W tą samą 

zabawę dziecko bawi się również z rodzicem na zasadzie rywalizacji. Rodzic siada na swoim 

kocu i też naśladuje pływanie łódką. Będzie dużo śmiechu. Powodzenia! 

 

„Katechizm polskiego dziecka” – przypomnienie dziecku wiersza W. Bełzy.  

(Dzieci znają ten wiersz, dlatego też rodzic zadaje pytania, dziecko odpowiada) 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jaki kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

Ma ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 



Wyjaśnienie dziecku trudnych pojęć. Omówienie treści wiersza ukierunkowane pytaniami do 

dziecka: Jak nazywa się nasza ojczyzna?  Jak się nazywają ludzie mieszkający w Polsce? Jak 

wygląda godło Polski? Jak wygląda flaga Polski? Dlaczego należy kochać swój kraj? 

 

„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – słuchanie legendy. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuTh4DbWH24 

Omówienie z dzieckiem legendy. Uporządkowanie poszczególnych faktów. Podczas wypowiedzi 

dziecka, zwracanie uwagi na poprawne budowanie zdań. Podkreślenie faktu, że pierwszą stolicą 

polski było GNIEZNO.  

 

„Co to jest herb? – wyjaśnienie pojęcia. Herb Gniezna – kolorowanie. 

Herb jest to znak, który przedstawia charakterystyczne cechy np. rodu w celu odróżnienia go 

od innych. 

A oto herb naszego miasta – Gniezna. 

 
 

 

Pokoloruj według wzoru herb Gniezna. 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 


