
ZDALNE NAUCZANIE 

                     GRUPA 1 - KRASNOLUDKI 

 

 

MATERIAŁ DO ZAJĘĆ ZDALNYCH OPRACOWAŁY: 

* ELŻBIETA GALIŃSKA  * PAULINA KALATURA 

 

TEMATYKA TYGODNIA - ,,Polska mój dom” – (04.05.- 08.05.2020r.) 

 

 



CELE OGÓLNE: 

                             - Rozwijanie mowy i myślenia. 

                             - Rozwijanie sprawności manualnej. 

                             - Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

                             - Umuzykalnienie dzieci. 

                             - Rozbudzanie zainteresowań dzieci krajem (kształtowanie pojęć: stolica, godło, flaga) 

                             - Utrwalanie nazw kolorów. 

                            - Rozwijanie aktywności fizycznej. 

 

DZIEŃ 1 - ,,TO JEST MÓJ DOM” 

 

 

1. ,,Kto jest mieszkańcem tego domku?’’ – zabawa dydaktyczna. Dziecko ma za zadanie rozpoznać 

różne rodzaje domów zwierząt i ustalić, kto w nich mieszka.  

            

  

2. Rozmowa kierowana na temat domu ,w którym mieszka dziecko (jak on wygląda, jakiego jest 

koloru, czy jest duży, mały, jakie elementy ma każdy dom: okna, drzwi, komin itp.) 



 

3. Zabawa klockami – budowanie z klocków różnych domków dla wybranych zabawek. 

 

4. Wykonanie pracy plastycznej: ,,Mój dom” – kolorowanie rysunku na załączonej  karcie pracy 

(technika dowolna). 

 

 

 

 



DZIEŃ  2  - ,,TU MIESZKAM” 

 

  
 

1.  Słuchanie piosenki pt. ,,Jestem Polakiem’’ link 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=share&fbclid=IwAR16MsxZkUPB

GPMzZIBMpaO234RC5ene-VWpJnDfTmf1fri7EungBM9Q3p4 

 

2.  Wykonanie pracy  plastycznej – Kolorowanie obrazka na załączonej karcie pracy 

 
 

3. Wspólne oglądanie symboli związanych z Polską .POLECENIE: Nazwij każdy symbol i podziel 

jego nazwę na sylaby: (załącznik) Dziecko nazywa symbole i dzieli wyrazy na sylaby z pomocą 

Rodzica. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=share&fbclid=IwAR16MsxZkUPBGPMzZIBMpaO234RC5ene-VWpJnDfTmf1fri7EungBM9Q3p4
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=share&fbclid=IwAR16MsxZkUPBGPMzZIBMpaO234RC5ene-VWpJnDfTmf1fri7EungBM9Q3p4


 

4. Karty pracy do wykonania. (załącznik) 

 

 
 

 

DZIEŃ 3 - ,,FLAGA POLSKI” 
 

 
 

 

1. Oglądanie filmu pt.: ,, Polskie symbole narodowe’’ link 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&feature=share&fbclid=IwAR2WhX43aY8

YsyS9QmdnZuyaX3v-76n2rv9NHCE6l91w1DLh-pJHV4R7ic0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&feature=share&fbclid=IwAR2WhX43aY8YsyS9QmdnZuyaX3v-76n2rv9NHCE6l91w1DLh-pJHV4R7ic0
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&feature=share&fbclid=IwAR2WhX43aY8YsyS9QmdnZuyaX3v-76n2rv9NHCE6l91w1DLh-pJHV4R7ic0


 
 

2. Demonstracja Flagi Polski (przypomnienie dziecku z jakich kolorów składa się flaga) 

połączona z recytacją wiersza pt. ,,Barwy ojczyste’’ Czesław Janczarski. Wiersz przeczyta 

Rodzic. (tekst wiersza niżej) Wspólne powtarzanie fragmentów wiersza. Na koniec układanie 

puzzli  flagi Polski. (załącznik) 

,,Barwy ojczyste” 

Powiewa flaga, 

Gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze, 

Biel jest  i czerwień. 

Czerwień – to miłość, 

Biel serce czyste… 

Piękne są nasze 

Barwy ojczyste.   

 

 

 

 

 

 



3.Ćwiczenie:  Policz wszystkie symbole narodowe i wskaż, których jest najwięcej, a których 

najmniej. (załącznik) 

 

 

 

 
 

4. Wykonanie pracy plastycznej: Flaga Polski. Wyklejanie pracy bibułą bądź plasteliną w odpowiednim 

kolorze. Rozwijanie sprawności manualnej. Dziecko tworzy kółka z białych i czerwonych 

pasków papieru bądź robi kulki z plasteliny i nakleja je w odpowiednich miejscach na 

konturze flagi na załączonej karcie pracy. 

 

 



 

DZIEŃ 4 - ,,STOLICA POLSKI - WARSZAWA” 

 
 

1. Oglądanie zdjęć przedstawiających Warszawę (załącznik) oraz oglądanie obrazka 

Warszawskiej Syrenki oraz Herbu Warszawy (załącznik) 

 

  



2. Polska i symbole narodowe - zabawa „Prawda - fałsz”. Dzieci oceniają prawdziwość zdań. 

Jeśli zdanie jest prawdziwe podnoszą w górę zielony kartonik, jeśli fałszywe - czerwony. 

Rodzic przygotowuje dziecku 2 kartoniki: zielony i czerwony oraz czyta zdania i pomaga w 

odpowiedziach.(załącznik) 

Nasz kraj to Polska. P 
W godle Polski jest wrona. F 
W godle Polski jest biały orzeł. P 
Polska flaga jest biało - czerwona. P 
Stolicą Polski jest Kraków. F  
Symbole narodowe to flaga, godło i hymn. P 
 
3.  Słuchanie wiersza pt.: ,,Kto Ty jesteś?’’ link 
https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI&feature=share&fbclid=IwAR0x9VU8

qhk3qJDGMPbKezpmN4FDrPU9B0eEpeEQKuU_T9bNua-SL_2BxzI 

 
 

4. Karta pracy do wykonania. POLECENIE: Policz każdy z symboli i połącz go z 

odpowiednią liczbą kropek na załączonej karcie pracy. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI&feature=share&fbclid=IwAR0x9VU8qhk3qJDGMPbKezpmN4FDrPU9B0eEpeEQKuU_T9bNua-SL_2BxzI
https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI&feature=share&fbclid=IwAR0x9VU8qhk3qJDGMPbKezpmN4FDrPU9B0eEpeEQKuU_T9bNua-SL_2BxzI


5. Wykonanie pracy plastycznej: ,,Syrenka Warszawska’’. POLECENIE: Dokończ 

rysowanie Syrenki. Na ogonie naklej wydzierankę z niebieskich i zielonych papierów. 

(na załączonej karcie pracy) 

 

 

 

DZIEŃ 5 - ,,PORUSZAM SIĘ WEDŁUG POLECEŃ” 

 
 

1. Ćwiczenie rąk – dziecko ma za zadanie wykonać polecenia wydawane przez 

Rodzica. (załącznik) 

                          

- Podnieś ręce do góry. 

- Opuść ręce w dół. 

-Wyciągnij ręce do przody. 

- Przenieś ręce do tyłu.  



2. Zabawa ruchowa ,,Idziesz za mną’’. OPIS: Dziecko ustawia się przed Rodzicem i słuchając 

jego poleceń porusza się w odpowiedni sposób: 

Idź dwa kroki prosto, jeden krok w bok. Trzy kroki do przodu, jeden krok do tyłu, cztery kroki 

do przodu i znowu jeden krok w bok … itd.  

3. Zabawa ,,Dziwne kroki’’ 

 

OPIS: Dziecko porusza się po pokoju tak, jak poruszają się różne zwierzęta, których nazwy podaje 

Rodzic, później według poleceń Rodzica: chodzi jakby był bardzo smutny, bardzo wesoły, niósł coś 

bardzo ciężkiego. 

4. GRAFOMOTORYKA: Ćwiczenie – POLECENIE: Rysuj po śladzie, pokoloruj na załączonej karcie 

pracy. 

 
 

 WSZYSTKIE DZIECI DOSKONALĄ CZYNNOŚCI 

SAMOOBSŁUGOWE. 

 

 WSZYSTKIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS NA ŚWIEŻYM 

POWIETRZU, BAWIĄC SIĘ WESOŁ0. 



 

 

                                                                  Życzymy udanej zabawy 

  


