
ZDALNE NAUCZANIE - 30.04.2020 
Propozycja zabaw i ćwiczeń na temat  „Polska nasza Ojczyzna” 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu proponujemy Wam realizację zabaw i ćwiczeń dotyczących 
tematu. 

 
Przygotowaliśmy dla Was zagadki, które przybliżą Wam temat naszych 
dzisiejszych zajęć. 
 
1) Rymuje się, choć nie ma nic wspólnego, z wyrazem „siodło”, 
A tym symbolem jest Polski…. (godło) 
 
2).Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 
A na niej biel jest i czerwień (flaga) 
 
Podpowiedź:  
Każdy Polak zyskuje większą odwagę,  
Gdy zauważa swego państwa… (flagę) 
 
3) O to miasto nieraz była wrzawa,  
bo stolicą Polski została (Warszawa), 
 
4) Ta szeroka rzeka płynie, 
 po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
 przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. (Wisła) 
 
Podpowiedź:  
Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła. 
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona…(Wisła) 
 
5) Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 
 
 



Podpowiedź:  
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…(hymn) 
 
6) To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska) 
 
Podpowiedź:  
O jej niepodległość walczyły liczne wojska, 
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom… (Polska) 
        
http://boberkowy-world.blogspot.com  
 
 
Dziś porozmawiamy o POLSCE. 
Zapraszam Was na film o Polskich symbolach narodowych: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
 
-Jak wygląda godło Polski? 
-Jakie symbole narodowe ma Polska? 
-Co symbolizują czerwień i biel? 
-Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? 
 
 ZABAWA RUCHOWA „Orły” 
 
Dzieci biegają po sali przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: „Orły lądują” 
i zatrzymanie muzyki kucają na podłodze i opuszczają ręce. 
 
ZABAWA MUZYCZNO-RUCHOWA Krakowiaczek 
 
W takt muzyki dzieci poruszają się cwałem bocznym, trzymając prawą rękę 
wyprostowaną w kierunku tańca, a lewą pod bokiem. Na sygnał nauczyciela 
np. klaśnięcie zmieniają ręce i kierunek tańca. 
 
 
 
KARTY PRACY 

http://boberkowy-world.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 



 


