
Środa 10.11.2021r. 

Temat tygodnia: Polska moja ojczyzna. 

Temat dnia: Narodowe Święto Niepodległości 

Cel: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości; kształtowanie 

miłości i szacunku do symboli narodowych; rozwijanie umiejętności cięcia 

nożyczkami po linii falistej, czerpania radości z osiągnięcia końcowego efektu 

dzięki wspólnej pracy. 
Nasze propozycje: 

1. Zabawa ruchowa- „Kółeczko” https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA  

2. „11 listopada” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat Narodowego Święta 

Niepodległości. 

11 listopada 
Anna Paszkiewicz 

Dawno temu trzy mocarstwa 

Nasz kraj siłą podzieliły. 

Polskę z mapy wymazały, 

Polski narod zniewoliły. 

Lecz Polacy, choć gnębieni, 

O ojczyźnie pamiętali. 

Dzięki męstwu swemu i odwadze 

Wolność dla niej odzyskali. 

Zapłacili za nią życiem. 

Więc z szacunku dla przeszłości 

W listopadzie obchodzimy 

Polski Dzień Niepodległości. 

Rozmowa z dzieckiem o treści wiersza, opowiadanie historii odzyskania niepodległości. 

Rodzic opowiada, że w każdym mieście będą obchodzone uroczystości związane z dniem 

odzyskania niepodległości. 

 

3. „Józef Piłsudski”- bajka dla dzieci. 
https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg 

Rozmowa na temat bajki. Zwrócenie uwagi na wygląd (mundur, charakterystyczne wąsy) 

oraz cechy charakteru (odwaga, waleczność, bohaterstwo, patriotyzm)  

 

4. „Konna wyprawa” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. 

Dziecko otrzymuje laskę gimnastyczną (może być kij od szczotki). Naśladują jazdę na 

koniu, wykonują ćwiczenia ortofoniczne: kląskanie, prychanie, powtarzają słowa: wio, 

wiśta, hopa itp. 

 

5. „Nasz kotylion” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA  

Dziecko przypomina jak wygląda kotylion, jakie ma kolory. Potrzebne będą: papier biały, 

czerwony, nożyczki, klej. 



6. „Mazurek Dąbrowskiego” – śpiewanie hymnu Polski z zachowaniem 

odpowiedniej postawy. 

 

Mazurek Dąbrowskiego 
sł. Jozef Wybicki 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem, 

Złączym się z narodem. 

 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Ref.: Marsz, marsz… 

 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Ref.: Marsz, marsz… 

 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany: 

– Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Ref.: Marsz, marsz… 

 

Dziecko wraz z rodzicem śpiewa hymn Polski. 

 

Zamieszczane materiały są propozycją do realizacji. Proszę je wykonać 
stosownie do  możliwości Państwa i dzieci. 

Pozdrawiamy serdecznie: p. Ewelina i p. Dominika. 


