
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 29.04.2020r 

Temat dnia: Jestem dobrym Polakiem 

 

1. Proszę o przeczytanie kolejnego listu załączonego w PDF „Środowy 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 Władysława Bełza „Katechizm polskiego dziecka”  

 

Rozkaz nr 1  

Wysłuchaj wiersz „Katechizm polskiego dziecka”. Porozmawiaj na jego temat.  

 

Proszę o przeczytanie (lub puszczenie nagrania) wiersza „Katechizm polskiego 

dziecka” – PDF o tym samym tytule i zadanie pytań: 

- Jaki znak twój? 

- Jak nazywa się twój kraj? 

- Jakie kolory są barwami Polski? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M  

 

4. Wysłuchanie hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego 

 

Rozkaz nr 2  

Wysłuchaj hymn Polski.  

Pytanie:  

- Jak należy się zachować podczas słuchania hymnu?  

 

Proszę razem z dzieckiem wysłuchać hymnu polskiego z poniższego linku 

https://www.youtube.com/watch?v=falS0CUVRaw 

 

Przed włączeniem należy uświadomić dziecku jak trzeba się zachowywać w 

trakcie grania hymnu każdego kraju nie tylko Polski.   

  

5. Zapoznanie z dawnymi tańcami ludowymi  

Proszę pokazać dziecku tańce ludowe i spróbować je z nim zatańczyć  

 

Rozkaz nr 3  

W dawnych czasach ludzie też lubili się bawić i tańczyć. Zobaczcie jak  

tańczyli poloneza, poleczkę spróbujcie zatańczyć jak ludzie na filmie. Na pewno 

twoi Rodzice Ci pomogą.    

Polonez  

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY   

 

Poleczka   

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0   

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M
https://www.youtube.com/watch?v=falS0CUVRaw
https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY
https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0


6. 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  

 

6. Karty pracy PDF  

 

Proszę o wykonania kart pracy zamieszczonych w PDF  

 

      

 

 

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

