
GRUPA V czwartek 30.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. Dlatego też za pomocą naszej strony 

internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę z naszą grupą i wspólną 

edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (27-30.04.2020rok) Polska to mój dom. 

Cele ogólne: rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych 

symboli narodowych(flaga, godło, hymn narodowy). 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

 
 

 

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach                                           

upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku.                                                                                 

Była to pierwsza w Europie i druga na świecie                                                              

ustawa regulująca ustrój prawny państwa. 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Konstytucja 3 maja - znaczenie konstytucji dla Polski 

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju 
prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była to druga na świecie i pierwsza w 

Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię 
dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz 

wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone 
nadużycia w pobieraniu pańszczyzny.  

Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą,                            
wykonawczą i sądowniczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 Piosenka o niepodległości.  

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo


Karta tytułowa Konstytucji 3 Maja 

 
 

 

Oryginał Konstytucji 3 Maja z 1791 roku 

 

 

O konstytucji 3 maja opowiadają dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos


 

 

 

 

Wiersz 

,, Stanisław August” 

 

 

Królu Stanisławie 

Ukłon Ci składamy, 

Bo to dzięki Tobie 

Konstytucję mamy. 

Ustawa rządowa 

Praw naszych pilnuje 

O nasz wielki królu Polska Ci dziękuje. 



 

"Dzień majowy" 

W pewien piękny dzień majowy 

zebrały się mądre głowy. 

Bardzo długo rozmawiali, 

losy kraju omawiali 

Chcieli by się lepiej żyło, 

by nic ludzi nie martwiło. 

W końcu wszyscy uzgodnili, 

jak Polacy będą żyli. 

Spisano prawa i zasady, 

obowiązki ustalono, 

a tym samym w naszym kraju, 

ład w narodzie wprowadzono. 

Praw i zasad zbiór spisany 

Konstytucją nazywamy. 



Praca dzieci 3 – letnie zadania na czwartek 30.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

 

 

Kto ty jesteś? 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną.  

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 



Praca dzieci 4 – letnie zadania na czwartek 30.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

O Polskich symbolach 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

PRZEDSZKOLAKI I SYMBOLE NARODOWE” 

Pani Marta zapytała dziś dzieci w przedszkolu – 

„Czy coś wiecie o naszym narodowym symbolu?” 

Antek szybko zgłosił się z miną zadowoloną – 

„Czy przypadkiem chodzi tu o flagę biało-czerwoną?” 

Brawo! Brawo! Krzyknęła pani uśmiechnięta 

„A czy inny symbol naszego kraju ktoś jeszcze pamięta?” 

Wtem zgłosił się Olek niespodzianie – 

„Czy to może ten Orzeł Biały co wisi na ścianie? 

Co ma skrzydła szeroko rozłożone, 

w koronie na głowie i zwrócony w prawą stronę?” 

Tak masz rację Orzeł na czerwonym tle to godło nasze 

wiedzą już o tym dzieci i młodsze i starsze. 

Ale jest jeszcze jeden symbol narodowy 

a mianowicie nasz Hymn Narodowy. 

Mazurek Dąbrowskiego, który na baczność Polacy śpiewają, 

wszystkie uroczystości Narodowe nim rozpoczynają”. 

Nagle dzieci oznajmiły: „My wszystkie te symbole znamy, 

bo naszą Ojczyznę – Polskę bardzo kochamy!” 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


  

  

 

 

 

 



Praca dzieci 5 – letnie Zadania na czwartek 30.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

 

Historia Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 

 

 

,,Wiersz o symbolach narodowych „ 

  

Już każde dziecko w przedszkolu 

Zna tą tajemnicę, 

Gdzie leży Polska , gdzie są jej granice. 

Gdzie leży na mapie też wskazać umiemy, 

I z jakimi państwami sąsiadujemy. 

 ***** 

A skąd w godle Polski 

Biały orzeł w czerwieni lśni? 

O tej legendzie tata  opowiadał mi. 

A gdy na fladze biel i czerwień łopoce z dumą na wietrze, 

To wiem, że kocham Polskę i oddam jej swe serce. 

I w chwili zagrożenia wszyscy w obronie staniemy, 

Bo słowa hymnu dobrze znamy i śpiewać je zawsze będziemy. 

Niech każdy się dowie, o czym my już wiemy: 

,, że Polska nie zginie póki my żyjemy” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8


 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na czwartek 30.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej. 

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

Hymn Unii Europejskiej 

Oda do radości 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

W różnych tradycjach, liczba dwanaście jest symbolem doskonałości. 

Jest oczywiście także liczbą miesięcy w roku i godzin na tarczy zegara.                 

Krąg jest między innymi symbolem jedności. Tak też narodziła się flaga europejska, 

reprezentująca doskonałą jedność między narodami Europy Dwanaście złotych 

gwiazd na lazurowym symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy 

które są  zjednoczone w różnorodności.  

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


Quiz na koniec tygodnia 

 

 Jak nazywał się jeden z braci, który wybudował Gniezno? 

 Czym dla Polaków jest Gniezno? 

 Dlaczego Lech swoją osadę nazwał Gnieznem?                                                         

Jak wygląda godło Polski?                                                                                                  

Jakie kolory ma nasza flaga?                                                                                          

Czym dla Polaków jest flaga Polski? 

Kiedy wywieszamy flagę narodową? 

Kiedy przypada Dzień Flagi? 

Jaki tytuł nosi Hymn Polski? 

Kiedy grany jest Hymn państwowy? 

Jaka postawa obowiązuje podczas grania Hymnu państwowego? 

Dlaczego trzeba szanować symbole narodowe? 

Jak nazywa się człowiek, który kocha swój kraj. 

 



 

 

 



 

 

 

 



PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

Polska flaga – pomysł na zabawę dla dzieci 

 

Bawimy się w biało – czerwony.                                                                           
Tym razem jest to zabawa sensoryczna – przesypywanie ryżu.                           

Wykonamy ozdobne buteleczki z kolorowym ryżem,                                              
w barwach polskiej flagi narodowej. Prawda, że fajny pomysł? 

                                                                                       

Potrzebne będą: 

 ryż 
 małe butelki lub słoiki 
 czerwony barwnik spożywczy lub czerwona bibuła(wystarczy kawałki wrzucić do wody). 
 łyżeczka 
 lejek 

 

 



 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO ŚWIĘTOWNIA 
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