
Środa 29.04.2020 
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Polska to mój 
kraj 

1. Jako pierwsze zadanie na dziś to: wspólne odsłuchanie 
hymnu Polski. 

- Czy wiecie kiedy śpiewamy hymn?  
- Czy wiecie jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania 
hymnu? 

2. Przeczytajcie wspólnie wiersz i odpowiedzcie na pytania:  

• O jakim kraju jest mowa w wierszu?  

• Co to znaczy, że jesteśmy Polakami?  

• Jak nazywa się największa rzeka, która przepływa 
przez Nasz kraj?  
„Polska” Ryszard Przymus  
Polska – to taka kraina,  
która się w sercu zaczyna.  
Potem jest w myślach blisko,  
w pięknej ziemi nad Wisłą.  
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy.  
Polska – Ojczyzna...  
Kraina, która się w sercu zaczyna.  

3. „Wędrówka po górach” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  
Wyruszamy w góry na wycieczkę!  
Maszerujcie po pokoju... Najpierw szybko unoście wysoko 



kolana. Następnie idzie coraz wolniej, ponieważ 
wchodzimy na górę.  
Uwaga! Schodzimy z góry ! - Naśladujcie szybki chód z 
wysokim unoszeniem kolan.  

4. „Nasza Polska” 

Narysujcie kontur Polski. Naszykujcie kredkę: zieloną, 
niebieską i brązową.  
Pokolorujcie ją według instrukcji: 

- brązową kredką zaznaczcie góry, są one na samym dole 
Naszej Polski 
- niebieską kredką zakolorujcie morze- jest na samej górze 
Naszej Polski -niebieską kredką zaznaczcie też rzekę Wisłę, 
która przepływa od samego dołu Polski do samego morza.  
- zieloną kredką pokolorujcie całą powierzchnię Naszej Polski. 

Koniecznie pochwalcie się swoimi mapami☺ 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to...PASMO 
GÓRSKIE 

W Polsce znajdują się piękne góry. Dzisiaj proponujemy 
Wam zrobienie pasma górskiego w Waszych domach☺ to 
bardzo proste! 

Foto: http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/ 



 
 

• Czego potrzebujemy?  
Kilka czarnych kartek, białą kredkę (olejną/pastelową) lub 
białą farbę, klej, nożyczki  

• Jak to zrobić?  
Na początek bierzemy jedną czarną kartkę i składamy ją w 
harmonijkę tworząc podstawę naszych gór. Następnie z 
kolejnej czarnej kartki wycinamy sporą ilość różnych 
rozmiarów trójkątów, po czym każdy z  
nich kolorujemy delikatnie białą kredką lub białą farbką 
tak, by uzyskać efekt zaśnieżonych gór. Po 
przygotowanych trójkątach przyszła kolej na ich 
przyklejenie do wcześniej przygotowanej podstawy. Jeśli 
przykleiliście trójkąty do podstawy nasza praca jest gotowa



☺ Jeśli macie watę możecie ją również przykleić do 
szczytów gór.  
Z niecierpliwością czekamy na efekty Waszej pracy w 
komentarzach☺  


