
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 28.04.2020r 

Temat dnia: Nasze symbole narodowe 

 

1. Proszę o przeczytanie kolejnego listu załączonego w PDF „Wtorkowy list”.  

 

List znajduje się jak w dniu poprzednim w kopercie bądź jest czytany jako 

email. Zamieszczę Państwu tutaj rozkazy z listu, aby lepiej się pracowało  

 

2. Musztra Małego Misia 

 Zestaw ćwiczeń obowiązujących przez cały tydzień 

1.Marsz żołnierza Misia - zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na sygnał np. gwizdka wykonuje 

leżenie na brzuchu, na sygnał np. bębenka leżenie na plecach.  

2. Wojskowa obserwacja terenu - ćwiczenia dużych grup mięśniowych  

Dziecko stoi w rozkroku i wykonuje skręty tułowia. Trzyma rękę przy oczach 

jakby czegoś wypatrywało.  

3. Żołnierz przechodzi przez rzekę - ćwiczenie równoważne 

Dziecko stara się iść po linie (mostku) noga za nogą.  

4. Żołnierski bieg 

Dziecko biegnie na sygnał staje na baczność.  

5. Żołnierski marsz - ćwiczenie uspokajające  

Marsz w rytm muzyki marszowej/relaksacyjnej ćwiczenia oddechowe.  



3. Wiersz  Beaty Szurowskiej „ Polskie skarby” 

Proszę o przeczytanie dziecku wiersza i zadanie pytań umieszczonych pod 

wierszem. Karty PDF z poszczególnymi symbolami dostępne w zakładce na 

stronie przedszkola 

Beata Szurowska 

„Polskie skarby” 

 

 

Ma Polska trzy skarby  

bezcenne, rzecz oczywista,  

to hymn narodowy, godło  

i sztandar-flaga ojczysta  

Biało-czerwona flaga  

powiewa na polskim niebie,  

z nią w ręku nasi przodkowie  

walczyli o wolność dla ciebie.  

Hymn narodowy z dumą  

śpiewało polskie wojsko,  

z radością się go uczymy  

dla ciebie, kochana Polsko.  

A biały orzeł z godła  

spogląda pełen powagi,  

to symbol polskiego zwycięstwa,  

wolności i odwagi. 



- Jakie Polska ma symbole narodowe?  

- Jakie kolory występują w naszych barwach ojczystych? 

 

4. Symbole Narodowe 

 

Proszę włączyć dziecku krótki filmik przygotowany przez Instytut Pamięci 

Narodowej o tematyce symboli narodowych.  

 

Rozkaz nr 2  

Obejrzyjcie krótki filmik o naszych symbolach narodowych.  

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c  

 

 

5. Piosenka  Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka młodego patrioty 

 

 
 

Proszę wysłuchać piosenki i nauczyć się jej na pamięć. Jest to piosenka 

obwiązująca w tym tygodniu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


6.  Praca plastyczna – flaga  

 

Proszę o wykonania jedne z poniżej zaproponowanych prac plastycznych. W 

PDF znajduje się flaga do wyklejenia plastelina bądź pomalowania farbami. 

 

      
 

 


