
Maj, tydzień 2 Moja ojczyzna
Dzień 1 Majowe święta

Cele główne
• kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
• poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
• tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
• rozwijanie sprawności manualnej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia barwy na fladze Polski,
• wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych,
• poznaje nową technikę plastyczną,
• rysuje kredą na papierze ściernym.

1.  Oglądanie albumów,tablic przedstawiających zdjęcia z różnych stron Polski.
Albumy przedstawiające różne miejsca w Polsce (lub tablice ) --link 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=105

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aaplus-tablice/mobile/index.html#p=81

Dzieci wspólnie z R. oglądają albumy, tablice, próbują opisać to, co widzą na zdjęciach, 
rozpoznają i nazywają miejsca, które odwiedziły razem z rodzicami. Dzielą się z innymi 
dziećmi wrażeniami z pobytu w tych miejscach.
•• Przygotowanie i układanie puzzli.
Zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca w Polsce,(jeżeli takich obrazków w 
domu nie ma,to mogą być jakiekolwiek) ołówek, linijka, nożyczki, koperty.
R. układa na stole zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca w Polsce, np.: góry,
jeziora, morze, miasto, wieś. Prosi, aby dzieci dokładnie się im przyjrzały. Następnie rysuje
na odwrocie zdjęć 2,3 linie lub więcej. Dzieci rozcinają zdjęcia nożyczkami, po czym 
elementy wkładają do kopert. Wymieniają się kopertami z rodzeństwem lub rodzicami i 
układają puzzle w całość.
Podają nazwę przedstawionego na zdjęciu miejsca.

2. Zestaw zabaw ruchowych  (do wykorzystania  w domu, ogrodzie lub na 
tarasie). Tamburyn, bębenek  lub inny instrument do wygrywania rytmu.
•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwień za bielą.
Czerwony, biały prostokąt dla każdego dziecka, 
R.wręcza każdemu dziecku czerwony lub biały prostokąt. Dzieci maszerują po sali w rytm
muzyki. Na przerwę w muzyce układają z kartek flagę.
•• Zabawa bieżna Orły.
Tamburyn.
Dzieci biegają przy dźwiękach tamburynu w jedną stronę. Naśladują lot orła. Na przerwę
w muzyce zatrzymują się, wyciągają wyprostowane ręce w bok, odwracają głowę w tę samą
stronę co orzeł na godle – w prawą stronę (R. może wskazać kierunek, stając tyłem do 
dzieci).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=105
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aaplus-tablice/mobile/index.html#p=81


•• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Przeskakujemy fale.
R. układa z niebieskich wstążek w dowolnym miejscu sali dwie równoległe (mogą być 
faliste) linie – to morskie fale. Dzieci maszerują po nadmorskiej plaży w rytm muzyki. 
Kiedy dojdą do niebieskich szarf, przeskakują je obunóż i idą dalej. Na przerwę w muzyce 
zmieniają kierunek marszu.
•• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Droga do stolicy.
Wstążka w kolorze żółtym, tamburyn.
R. proponuje dzieciom wspólną podróż do stolicy Polski – Warszawy. Układa z żółtych 
szarf wąską ścieżkę. Dzieci poruszają się po całej sali w rytm wygrywany przez R. na 
tamburynie.
Podróżują takim środkiem lokomocji, jaki zaproponuje R. (np. pociągiem – ustawiają się
w pociąg i poruszają się w tym ustawieniu, samochodem – naśladują trzymanie w rękach
kierownicy i jazdę samochodem, samolotem – prostują ręce w bok i naśladują lot 
samolotem). Na przerwę w grze natrafiają na przeszkodę – wąski tunel w przypadku 
samochodu i pociągu – lub podchodzą do lądowania, jeśli przed przerwą naśladowały lot 
samolotu.
Ustawiają się jedno za drugim przed ułożoną z szarf ścieżką i kolejno przechodzą przez nią
stopa za stopą.
3. Poznajemy majowe święta – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej
Majowe święta.
•• Zabawa na powitanie.
Dzieci siedzą w kole. R. wita dzieci, wypowiadając słowa powitania sylabami i 
jednocześnie wykonując określone ruchy: Dzień – klaszcze nad głową, do – uderza rękami o
uda, bry – klaszcze w dłonie przed sobą, (tu wypowiadamy imię dziecka)  np. Ja – uderza 
dłońmi o podłogę przed sobą, kub – klaszcze w dłonie.
Dzieci odpowiadają w ten sam sposób, ale zamiast słowa imienia, wypowiadają słowo 
mama,tata.
•• Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej   Majowe święta.  
Książka (s. 68–69) dla każdego dziecka lub link------
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=70

Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do 
przedszkola.
Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi 
powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad 
wejściem do domu.
– Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil.
– I ja też – powiedział Daniel.
– A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek. – I co to były za jakieś 
dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych…
Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo
przez ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie.
– To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. Pierwszego maja zawsze przypada
Święto Pracy – zaczęła mówić pani. – Tyle że Święto Pracy obchodzone jest również w 
innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich 
pracujących ludzi – waszych rodziców, dziadków, sąsiadów… Drugiego maja mieliśmy 
Święto Flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy szanować 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=70


naszą flagę. Zaś trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa
podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się żyło.
– A jak ten król wyglądał? – dopytywał Antek. – Czy można go gdzieś spotkać?
– Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy 
pójść do muzeum. To co, idziemy? – zapytała pani.
– Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego 
muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także 
pozostałe majowe święta.
Na ścianie wisiała wielka flaga Polski.
– O, a to godło! – powiedział Antek. – Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym
plakacie?
– To hymn Polski – odpowiedziała pani. – A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś
obchodzono Święto Pracy.
– A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku?
– To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. 
„Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, 
dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali.
Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki.
– Cieszę się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha Ady.
– Ja też – powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę.

•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
Książka (s. 68–69) dla każdego dziecka.
R. zadaje pytania:
−− Jakie barwy ma flaga Polski?
−− Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi?
−− Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady?
−− Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum?
•  •   Zabawa ruchowa   Flaga na wietrze.  
Tamburyn.
Dzieci poruszają się w rytm wygrywany przez R. na tamburynie. Na przerwę w grze 
podnoszą do góry rękę i naśladują ruch machania flagą.
R. zwraca uwagę, aby przy każdym powtórzeniu zabawy dzieci używały zamiennie lewej
ręki i prawej ręki. Proponuje również dzieciom machanie flagą oburącz.

•  • Odnajdywanie obrazka z polską flagą.  
Obrazki z flagami różnych państw, w tym obrazki z flagami Polski i Monako.



 

Dzieci odnajdują wśród nich flagę Polski. Następnie poszukują obrazka, który bardzo 
przypomina flagę Polski. Wskazują różnice.
•  • Układanie z białych i z czerwonych prostokątów flagi Polski.  
Biały prostokąt i czerwony prostokąt dla każdego dziecka (np. 1 cm x 3 cm).

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
----proponuję obejrzenie krótkiego filmu pt.”Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?”
Dla  każdego dziecku biały prostokąt i czerwony prostokąt. Dzieci układają z prostokątów
sylwetę flagi Polski. Kończą wypowiadane przez N. zdanie: Flaga Polski jest…
(biało-czerwona).
•  • Karta pracy, cz. 2, nr 44   lub Załączniki nr 1  
Dzieci:
−− rysują flagę Polski po śladzie, kolorują ją według wzoru,
−− przyglądają się rysunkom flag, otaczają pętlą flagę Polski.
4.  Moje osiedle w barwach narodowych – rysowanie kredą na papierze ściernym
lub kartka,może być o fakturze chropowatej. 
•• Wprowadzenie do tematu.
R. nawiązuje do wysłuchanego na poprzednich zajęciach opowiadania Majowe święta. Pyta:
Jakie kolory występują na najważniejszych dla każdego Polaka znakach: fladze narodowej
i godle? Co by było, gdyby wszystko, co nas otacza, miało kolor biało-czerwony? Dzieci 
opisują swoje uczucia.
•• Zapoznanie z tematem pracy i właściwościami papieru ściernego.
Papier ścierny, drobnoziarnisty, w ciemnym kolorze, kreda w kolorach czerwonym i białym.
N. proponuje dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat: Moje osiedle w barwach
narodowych. Wyjaśnia, że każdy może wyobrazić sobie swoje osiedle inaczej, ale ważne
jest, aby użyć do wykonania pracy tylko dwóch kolorów: białego i czerwonego. Pokazuje
papier ścierny. Wyjaśnia, do czego jest on przeznaczony. Informuje, że czasem papier 
ścierny wykorzystywany jest także do prac plastycznych, bo takie prace są bardzo ciekawe. 

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI


Wręcza każdemu dziecku kawałek papieru. Dzieci dotykają go, określają jego fakturę oraz 
opisują swoje wrażenia.
R. zwraca uwagę na zachowanie przez dzieci szczególnej ostrożności ze względu na 
szorstkość papieru.
•• Samodzielne wykonanie prac przez dzieci.
Dzieci rysują na papierze ściernym czerwoną kredą i białą kredą. Starają się zapełnić całą
powierzchnię arkusza papieru. Po zakończeniu pracy przez dzieci N. utrwala barwy, 
spryskując kartkę lakierem do włosów.
•• Prezentowanie prac wykonanych przez dzieci.
Prace wykonane przez dzieci.
Dzieci kolejno wychodzą na środek i prezentują swoje prace. Opowiadają o swoich 
wyobrażeniach związanych ze zmianą barw na osiedlu. Nadają tytuły swoim pracom.

                                  Zabawy na świeżym powietrzu
•• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Wyścigi w workach.
Dwa worki z mocnego materiału, przystosowane do wyścigów w skokach na odległość.
R. wyznacza linie – startu i mety. Dzieci dobierają się parami i stają w dwóch rzędach 
(zespołach) przed linią startu. N. wręcza pierwszemu dziecku z każdego zespołu worek. Na
sygnał R. dzieci te starają się jak najszybciej, skacząc w workach, dotrzeć do mety. 
Następnie wychodzą z worków i biegiem wracają w kierunku linii startu.
•• Zabawy swobodne z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych.

                                            Zajęcia popołudniowe
•• Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Swobodne 
wypowiadanie się na jego temat.



Reprodukcja obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku.

R. pokazuje dzieciom reprodukcję malarską obrazu Jana Matejki. Dzieci przyglądają się jej
uważnie. R. zwraca uwagę na ubiór przedstawionych na obrazie postaci oraz na papier,
który trzyma w ręce centralna postać obrazu. Opowiada dzieciom ciekawostki na temat
powstania reprodukcji. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku powstał dawno 
temu. Obecnie możemy go podziwiać w Zamku Królewskim w Warszawie. Na obrazie 
przedstawieni są ważni ludzie, którzy uczestniczyli w niezwykle istotnym wydarzeniu, 
jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Zapisano w niej najważniejsze zasady dotyczące
życia w naszym kraju. Ludzie ubrani są w stroje charakterystyczne dla tamtych czasów. Z 
lewej strony obrazu można zauważyć ówczesnego króla Polski, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.
•  • Słuchanie piosenki  - „  Jestem Polakiem”.  
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

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


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
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

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

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
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

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

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
/2x 


