
 

Zadanie 1.     

Poproś rodzica o przeczytanie wiersza pt. „ Kto ty jesteś?”. Spróbujcie nauczyć się 

go na pamięć.  

„Kto Ty jesteś?” 

Władysław Bełza 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi. 

- W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

  



 

Zadanie 2.     

Obejrzyjcie załączony filmik o symbolach narodowych Polski. Spróbuj 

odpowiedzieć na pytania do filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR3VLc9cZiMi75c

emLlckXPOyijHkH6pe86WPzNt4B-Ge9WVJGem2dg8O8g 

 

Pytania: 

- Czy pamiętasz jakie mamy symbole narodowe Polski? 

- Jak nazywała się pierwsza stolica Polski? 

- Jakiego koloru jest flaga Polski? 

- Kiedy obchodzony jest Dzień Flagi? 

- Jaki tytuł nosi hymn Polski? 

- Gdzie możemy najczęściej usłyszeć hymn Polski? 

 

Przypomnij sobie hymn Państwowy, pamiętaj o odpowiedniej postawie.  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

Zadanie 3.     

Posłuchaj utworu pt. „Jestem Polakiem”,  Spróbuj się nauczyć pierwszej zwrotki  

i refrenu, po powrocie do przedszkola postaramy się nauczyć jej całej.  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR3VLc9cZiMi75cemLlckXPOyijHkH6pe86WPzNt4B-Ge9WVJGem2dg8O8g
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR3VLc9cZiMi75cemLlckXPOyijHkH6pe86WPzNt4B-Ge9WVJGem2dg8O8g
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Zadanie 4.      

Wykonaj pracę plastyczną – wyklej kontur flagi Polski kulkami  

z bibuły, plasteliną bądź użyj wydzieranek. Jeśli nie posiadasz 

potrzebnych artykułów w domu, pokoloruj ją na odpowiednie kolory . 

 



 

Zadanie 5.     

Pamiętajcie drogie Misiaki, ruch i gimnastyka jest bardzo ważna dlatego poćwicz 

równowagę, rozciąganie, przysiady oraz skoki do muzyki . 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

 

Zadanie 6.    

„Bańka w bańce”, aby umilić Wam czas w domu wykonajcie łatwy eksperyment 

oraz ćwiczenia oddechowe.  

Potrzebujesz: 

- cukier (1 łyżeczka), 

- Szklanka z wodą, 

- płyn do naczyń (2 łyżeczki), 

- słomka, 

- łyżeczka 

 Do szklanki z wodą wsypujemy 1 łyżeczkę cukru, dodajemy 2 łyżeczki płynu 

do naczyń i wszystko mieszamy do rozpuszczenia składników. Następnie zwilżamy 

powstałym płynem kawałek stolika. Słomkę moczymy w płynie i przykładamy do 

stolika – dmuchamy.  

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


Zadanie 7.     

Teraz poćwiczymy rączki, postarajcie się starannie wyciąć po śladzie. Karta pracy 

do wyboru, oczywiście możecie wykonać dwie, jeśli tylko macie ochotę.   

 

Jak nazywają się te kształty? Nazwij je i wytnij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wycinaj po linii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zadanie 8.    

Jeśli macie ochotę wykonajcie lupy geometryczne i spróbujcie wyszukać w domu 

przedmiotów o tym kształcie. 

 

 

 

 Kochane Misiaki, mamy nadzieję, że zadania, które dla Was tworzymy 

sprawiają Wam przyjemność. Dziękujemy Wam również drodzy Rodzice, że nas 

wpieracie w dalszej edukacji naszych przedszkolaków i tak chętnie wysyłacie nam 

zdjęcia. Prosimy również o dzielenie się refleksją na temat wykonywanych zadań.  

Czekamy na zdjęcia Waszych pociech oraz życzymy udanej zabawy.  

 

Pozdrawiamy 

Nauczycielki z grupy „Misiaki”  

 

 


