
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 4.05.2020 r. 

 

Witajcie Kochane Tygryski! 

Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście te kilka świątecznych dni.  

Wracamy do pracy! 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przysyłają mi zdjęcia. To bardzo miłe z Waszej 

strony       Zachęcam wszystkich pozostałych do chwalenia się swoją pracą!! Zawsze 

można zrobić to przez Messenger. 

Pozdrawiam Was serdecznie – pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna 

Temat dnia: Orzeł biały. 

 

 

1. Zaczynamy od gimnastyki. „Patriotyczne rymowanki” – czyli ćwiczenia dużych grup 

mięśniowych. Rodzic recytuje rymowankę i jednocześnie demonstruje ćwiczenie, a 

dziecko powtarza tekst i wykonuje polecenie zgodnie z instrukcją: 

- ćwiczenia mięśni rąk: dziecko unosi wyprostowane ręce nad głową , a następnie 

opuszcza je po bokach, nie uginając rąk w łokciach – ćwiczenie należy powtórzyć dwa 

razy. 

„Taka Polska jest wspaniała, 

jak wskazuje Polka mała. 

Ten kraj wielki, wspaniały,  

jak wskazuje Polak mały.” 

 

- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej: dziecko trzyma ręce nad głową, a 

następnie wykonuje skłon do przodu. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

„Każdy Polskę kochać chce, 

Polsce w pas kłaniamy się!” 

 

- ćwiczenie mięśni nóg: dziecko maszeruje po obwodzie koła wysoko unosząc 

kolana. 

„Polskę przejdę wzdłuż i wszerz, 

może pójdziesz ze mną też?” 

 

- ćwiczenie tułowia w płaszczyźnie czołowej: dziecko wykonuje skłony boczne, na 

prawą i na lewą stronę. 

„ Czy na lewo, czy na prawo, 

dla Ojczyzny ćwiczę żwawo!” 



- ćwiczenia mięśni rąk i nóg: dziecko wykonuje kilka „pajacyków” 

„ Każda zdrowa Polka fika, 

co dzień rano pajacyka. 

Każdy zdrowy Polak fika 

co dzień wieczór pajacyka!” 

 

- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie złożonej: dziecko pochyla tułów, unosząc 

wyprostowane ręce na boki do wysokości ramion, a następnie swobodnie je opuszcza. 

Powtarzamy kilka razy. 

„ Lecę jak ten orzeł biały, 

Wielki, dumny i wspaniały!” 

 

- ćwiczenia mięśni brzucha: dziecko leży na plecach, z nogami lekko ugiętymi w 

kolanach. Stopy przylegają do podłogi. Próbuje unieść tułów bez podpierania się 

rękoma. 

„ Chociaż mały się wydaję,  

to dla Polski rano wstaję!” 

 

- ćwiczenia mięśni grzbietu: dziecko stoi z rękoma wyprostowanymi na wysokości 

klatki piersiowej i wykonuje wymachy na boki. 

„ Każdy dzień mnie wita szczerze,  

bo ja w moją Polskę wierzę!” 

 

- ćwiczenia równoważne: dziecko staje na jednej nodze, równocześnie drugą 

wychylając do tyłu, natomiast tułów pochylają do przodu (potocznie „jaskółka”). W 

tej pozycji dziecko wytrzymuje przez chwilę. 

„ Kocham moją Polskę tak, 

jak swą wolność kocha ptak” 

 

- ćwiczenia skoczne: dziecko podskakuje kilka razy w miejscu. 

„ I się cieszę, podskakuję, 

że tu mieszkam, nie żałuję!” 

 

2. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. 

 

Legenda – jest to fantastyczna (czyli wymyślona) opowieść ludowa – taka opowieść, 

którą ludzie sobie przekazywali z pokolenia na pokolenie, dotycząca prawdziwego 

miejsca lub osoby. Legenda często opowiada o tym, jak powstało jakieś państwo, albo 

miasto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0  

 

3. Rozmowa dotycząca treści: 

- Jak mieli na imię trzej bracia? 

- Gdzie osadę postanowił zbudować Rus? 

- Gdzie swoje miejsce znalazł Czech? 

- Co najbardziej spodobało się Lechowi? 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


- Jak swój gród nazwał Lech i od czego pochodziła ta nazwa? 

- Skąd wzięła się nazwa Polska? 

- Co jest najważniejszym symbolem Polski i dlaczego? 

 

4. Wskazywanie na mapie Polski Gniezna – pierwszej stolicy i miejsca, gdzie swój gród 

założył Lech.  

 
5. Wykreślanka:  

 



6. Godło Polski : swobodne wypowiedzi dziecka na temat wyglądu polskiego godła, 

utrwalenie barw i symboli. Gdzie można zobaczyć godło?  

 

7. Do wykonania Godło Polski – teczka z wyprawką plastyczną – karta nr 22 

- wytnij z karty rysunek godła 

- pomaluj tło godła na czerwono, uważając aby kształt orła pozostał biały 

- naklej koronę na głowę orła (naklejki w teczce z wyprawką plastyczną). 

 

8. Karty pracy, cz.4, s.28 – Czytanie całościowe zdania: „To mapa Polski”. Naklejanie w 

odpowiednich miejscach napisów. Kolorowanie godła według wzoru. Kolorowanie 

flag Polski. 

 

9. Słonecznego dnia!  


