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4-8 MAJA - CZWARTEK 
 

 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, zbliżają się majowe święta narodowe

korzystając z poniższych informacji.

 

1  MAJA - MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY
Wprowadzone w 1899 roku. Jest to święto na cze

miast odbywają się pochody i wiece pierwszomajowe.

 
2  MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Ustanowione w 2004 roku. Biało-czerwona flaga to symbol narodowy,

Należy pamiętać, że w polskiej fladze 

 
3  MAJA - NARODOWE ŚWIĘTO KO
Konstytucja to zbiór najważniejszych praw w państwie, które dotyczą wszystkich obywateli. 

Polska konstytucja powstała 3 maja 

ważna dla Polaków, gdyż była pierwsza konstytucją

odbywają się uroczyste akademie, festyny, występy. Tego dnia do ubrań przypina się biało

kokardy narodowe. 

 

Następnie pokaż i omów z dzieckiem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rogram domowej nauki i zabawy  

Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
e święta narodowe, zapoznaj więc dziecko z tematem 

. 

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY 
prowadzone w 1899 roku. Jest to święto na cześć wszystkich pracujących ludzi.

miast odbywają się pochody i wiece pierwszomajowe. 

FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
czerwona flaga to symbol narodowy, który należy czcić i szanować. 

tać, że w polskiej fladze kolor biały jest zawsze na górze, a czerwony na dole flagi.

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA 
Konstytucja to zbiór najważniejszych praw w państwie, które dotyczą wszystkich obywateli. 

Polska konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i jest naszą dumą narodową. Tym bardziej jest ona 

była pierwsza konstytucją w Europie. Co roku w rocznicę jej uchwalenia 

odbywają się uroczyste akademie, festyny, występy. Tego dnia do ubrań przypina się biało

i omów z dzieckiem polskie symbole narodowe:  

em tych świąt, 

ść wszystkich pracujących ludzi. Tego dnia na ulicach 

który należy czcić i szanować. 

jest zawsze na górze, a czerwony na dole flagi. 

Konstytucja to zbiór najważniejszych praw w państwie, które dotyczą wszystkich obywateli.  

Tym bardziej jest ona 

Co roku w rocznicę jej uchwalenia 

odbywają się uroczyste akademie, festyny, występy. Tego dnia do ubrań przypina się biało-czerwone 



2. DBAMY O UMUZYKALNIANIE 
Piosenka - odsłuchajcie wspólnie piosen

i spróbujcie zaśpiewać 

 
„Jestem Polakiem’’ 

Jesteśmy Polką i Polakiem. 
Dziewczynką fajną i chłopakiem. 
Kochamy Polskę z całych sił. 
Chcemy, byś również kochał ją i ty

 
Ciuchcia na dworcu czeka. 
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią, by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
 

Jesteśmy Polką i Polakiem... 
 
Pierwsze jest Zakopane. 
Miejsce wspaniałe, 
Gdzie góry i górale są. 
Kraków to miasto stare. 
W nim piękny Wawel. 
Obok Wawelu mieszkał smok. 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem... 
 

 

 

 
3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNO
Zabawa dydaktyczno-ruchowa  

 
„Polska i jej sąsiedzi” 
Przygotujcie flagę Polski oraz flagi krajów, z którymi 

Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja). Flagi możecie narysować lub wydrukować te, które zostały załączone 

na kolejnej stronie. Zapoznaj dziecko z flagami 

obrazkiem do dołu. Teraz niech dziecko odwraca obrazek i podaje nazwę państwa, do którego należy 

dana flaga (rodzic oczywiście pomaga dziecku odgadnąć nazwę kraju, podając pierwszą głoskę lub 

sylabę). Jeśli odpowiedź jest błędna, 

pajacyków itp.). 

 

 

 

piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

byś również kochał ją i ty, i ty. 

by poznać kraj. 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas. 

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa, 
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
 

Jesteśmy Polką i Polakiem...
 
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku.
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej 
w świat. 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem...
 

-UMYSŁOWY 

flagi krajów, z którymi Polska sąsiaduje (Niemcy, Czechy, Słowacja, 

Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja). Flagi możecie narysować lub wydrukować te, które zostały załączone 

na kolejnej stronie. Zapoznaj dziecko z flagami polskich sąsiadów. Następnie rozłóżcie 

ziecko odwraca obrazek i podaje nazwę państwa, do którego należy 

rodzic oczywiście pomaga dziecku odgadnąć nazwę kraju, podając pierwszą głoskę lub 

sylabę). Jeśli odpowiedź jest błędna, dziecko wykonuje ćwiczenie (np. kilka przysiadów, kilka 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Teraz to już Warszawa. 

Bo tu stolica Polski jest. 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

le innych, pięknych miejsc. 

Jesteśmy Polką i Polakiem... 

Toruń z daleka pachnie, 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas. 
Podróż skończymy w Gdańsku. 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej 

Jesteśmy Polką i Polakiem... (x2) 

sąsiaduje (Niemcy, Czechy, Słowacja, 

Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja). Flagi możecie narysować lub wydrukować te, które zostały załączone 

rozłóżcie flagi odwrócone 

ziecko odwraca obrazek i podaje nazwę państwa, do którego należy 

rodzic oczywiście pomaga dziecku odgadnąć nazwę kraju, podając pierwszą głoskę lub 

zysiadów, kilka 



 

 

 


