
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GR. DZIECI 5-L. „CEBULKI” 

Kwiecień 27.04.-30.04. 

Temat tygodnia: Dziękuję Polsko! 

Dzień 1.      

 Dzień Flagi 

1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty 
Strękowskiej – Zaremby „Dzień Flagi” 
Rozmowa na temat opowiadania. Cele: 
rozwijanie mowy,  

2. Zabawa plastyczna - wykonanie 
chorągiewki z kolorowego papieru. 

3. Zabawa rytmiczna z p.Natalią. 
 

Tekst opowiadania 

Paski papieru – białego i czerwonego, klej, patyczek 

Nagranie video – zabawa rytmiczna 

 

Dzień 2. 

Symbole Polski 

 

1. Prezentacja na temat „Kilka słów o 
naszej ojczyźnie”  - utrwalanie 
wiadomości na temat symboli Polski – 
flaga, godło, hymn. 

2. Zabawa matematyczna w parze 
„Zgadywanki dotykowe” – rysowanie 
figur na plecach. Utrwalanie nazw figur 
geometrycznych. 

3. Zabawa rytmiczna z p.Natalią. 
 

Ilustracje przedstawiające mapę Polski, godło, hymn, 

flagę konstytucję 

„Ciekawostki” na temat Polski 

Ilustracje przedstawiające figury geometryczne 

Nagranie video – zabawa rytmiczna 

 

 

Dzień 3.   

Piosenki 
patriotyczne 

1. Słuchanie piosenek o tematyce 
patriotycznej – słuchanie hymnu 
(zachowanie spokoju i powagi  w czasie 
śpiewania lub słuchania hymnu) 

2. Zabawa rytmiczna przy muzyce -  
odtwarzanie rytmu  – klaskanie, 
tupanie, uderzanie klockami 
drewnianymi lub z wykorzystaniem 
instrumentów perkusyjnych. 

3. Wykonanie zadania na kartach pracy – 

Nagrania piosenek o tematyce patriotycznej 

Dowolna muzyka lub piosenka 

Karty pracy – Rodzinne zadania do wspólnego 

wykonania 

 



Rodzinne zadania do wspólnego 
wykonania – utrwalanie wiadomości o 
tematyce patriotycznej. 
 

Dzień 4.       
Mój kraj - Polska 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Mój kraj – Polska” – poszerzanie i 
utrwalanie wiadomości o Polsce na 
podstawie prezentacji. 

2. Wykonanie zadania na kartach pracy – 
Rodzinne zadania do wykonania. 

3. Praca plastyczna na temat – Symbole 
Polski – kolorowanie, malowanie, 
wyklejanie plasteliną lub kolorowym 
papierem w konturach. 

Prezentacja – Mój kraj – Polska: ilustracje, wiadomości 
o Polsce 

Karty pracy 

Kredki, farby, plastelina, kolorowy papier, klej – do 
wyboru 

Obrazki – kontury przedstawiające symbole Polski, np. 
godło, flagę, mapę Polski 

 

   
 

 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

• Zna i szanuje symbole narodowe własnego kraju; 

• rozumie znaczenie symboli oraz prawidłowo zachowuje się  w trakcie słuchania hymnu Polski; 

• wie, że jest Polakiem; 

• kształtuje odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych; 


