
Czwartek 30.04.2020 

1. „ Narodowy Quiz”- utrwalenie zdobytych wiadomości. 

 

„ Do hymnu”- Rodzic pyta dziecko „Kiedy/ w jakich sytuacjach śpiewa się hymn?,                  

„ Jak należy się wtedy zachować?”. Dziecko prezentuje postawę, jaką należy przyjąć podczas 

śpiewania hymnu państwowego. Rodzic odtwarza hymn, a dziecko śpiewa. 

Link do hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

 

Dziecko przygotowuje „lizaki” z uśmiechnięta buzią i smutną buzią( rysuje na kartce bloku 

technicznego i wycina). Rodzic czyta poniższe pytania, a dziecko podnosi odpowiedni lizak. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


Pytania: 

- Miasto w którym znajduje się Twoje przedszkole to Gostyń? 

- Ojczyzna to miasto? 

- Godłem Polski jest orzeł w koronie? 

- Kania to najdłuższa rzeka w Polsce? 

- Jesteś Polką/Polakiem? 

- Stolicą Polski jest Poznań? 

- Gdy słyszysz hymn, tańczysz? 

- Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego na dole? 

- Język polski to Twój ojczysty język? 

- W Polsce znajduje się morze Bałtyckie? 

- Hymn nie jest symbolem narodowym? 

- Na Starym Rynku w Poznaniu są dwa osiołki? 

- Podczas świąt narodowych wywiesza się flagę? 

- Można bawić  się godłem i rysować po nim? 

 

„ Ile jest wyrazów w zdaniu”( do tego zadania wykorzystajcie zdania z quizu) 

Rodzic wolno czyta zdania, a zadaniem dziecka jest liczenie wyrazów w każdym zdaniu. 

 

Karty pracy cz.4  do uzupełnienia – karta numer 13  (obie strony). 

 

  

Zachęcam, aby podczas spaceru, zabaw na świeżym powietrzu: 

-  obserwować walory estetyczne przyrody,  

-  nazywać zjawiska atmosferyczne, 

-  dostrzegać różnorodność w świecie przyrody, np. barwy, kształty, zapachy,  

- dostrzegać różnorodność obiektów i krajobrazów oraz ich walory estetyczne   

 

 

 



2. Malowanie farbami na temat „ Flaga Polski”. 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat Święta Flagi i zawieście razem flagę przed domem lub              

na balkonie. 

 

Materiały potrzebne do wykonania pracy: 

- wydrukowany kontur flagi, 

- farby, 

- pędzel, 

- chusteczka lub papier toaletowy do zmiany koloru, 

- kubek z wodą, 

- podkładka, gazeta. 

 



Wykonanie: 

Dziecko: 

1. Przygotowuje miejsce pracy. 

2. Maluje kontur flagi. 

3. Zostawia do wyschnięcia. 

4. Porządkuje miejsce pracy. 

 

W wolnej chwili zachęcam do obejrzenia: 

„ Legenda o Syrence Warszawskiej”- https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-

legendy-warszawska-syrenka.html 

„ Legenda o Smoku Wawelskim”- https://www.youtube.com/watch?v=1wAJ0mC5nbc 

„ Legenda o Poznańskich Koziołkach”- https://www.youtube.com/watch?v=WId4pW5_d6U 
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