
Drodzy Nauczyciele,  
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomysłów na zabawy,  
które umilą czas i ułatwią harmonijny rozwój dziecka,  

a także będą wsparciem w budowaniu gotowości szkolnej. 

Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/przedszkoleWSiP/  

Taki jest nasz #pomysł_na_dobry_start!

CZĘŚĆ 
21.



„Nasza flaga”  
– porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak wygląda flaga Polski, czego jest symbolem i w jaki sposób 
należy ją traktować. Zapytaj, w jakich okolicznościach widzimy flagę Polski (na budynkach urzędów, 
podczas zawodów sportowych itp.) Zachęć dziecko do wspólnego przygotowania galaretek w kolorach 
flagi Polski. Przygotuj jedno opakowanie galaretki truskawkowej, kilka truskawek, dwa serki 
homogenizowane, żelatynę, blender, łyżkę, dwie miski i niewielki pojemnik o płaskim dnie. Umyjcie 
truskawki i oderwijcie od nich szypułki. Zmiksuj truskawki na gładką masę. Rozpuść galaretkę w gorącej 
wodzie zgodnie z opisem na opakowaniu. Dodaj truskawki i całość wymieszaj. Wlej galaretkę do 
pojemnika o płaskim dnie, tak, aby zajmowała nie więcej niż połowę wysokości. Odstaw w chłodne 
miejsce, aby galaretka stężała. Przygotuj żelatynę – rozpuść ją w gorącej wodzie Dodajcie żelatynę do 
serków homogenizowanych i dokładnie wymieszajcie. Nałóżcie porcje serków homogenizowanych na 
zastygniętą galaretkę z truskawkami. Odstawcie całość w chłodne miejsce. Gdy serki stężeją, pokrójcie 
biało-czerwoną galaretkę na niewielkie porcje. Smacznego!

Zabawa rozwija dziecięce poczucie sprawczości i ważności, kształtuje umiejętność pracy zgodnie 
z instrukcją, rozwija precyzję ruchów, a także sprzyja budowaniu świadomości społecznej.

„Godło”  
– za pomocą smartfona i dowolnej dedykowanej do tego aplikacji odczytaj kod QR i zachęć dziecko do 
wysłuchania Legendy o Lechu, Czechu i Rusie (tekst: Weronika Kostecka, czyta: Wojciech Malajkat). 
Poproś, aby opowiedziało ją własnymi słowami, a następnie narysowało ptaka, który  
stał się symbolem Polski.

Zabawa rozwija wyobraźnię i umiejętność skupiania uwagi na słuchanym tekście. 
Poznanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie sprzyja budowaniu świadomości społecznej, 
a rysowanie rozwija sprawność rąk.

„Hymn” 
 – porozmawiaj z dzieckiem o tym, czym jest hymn państwowy i w jakich okolicznościach można go 
usłyszeć (uroczystości państwowe, mecze piłkarskie, zawody sportowe itp.). Odtwórz nagranie hymnu 
i zachęć do rozmowy na temat wysłuchanego tekstu. Wytłumacz niezrozumiałe słowa. Wspólnie 
powtarzajcie kolejne fragmenty tekstu tak, aby dziecko je zapamiętało. Zwróć uwagę na to, 
w jaki sposób należy się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego. 
Poćwiczcie wspólne śpiewanie hymnu, zachowując prawidłową postawę.

Zabawa rozwija pamięć, mowę, słownik dziecka, a także sprzyja budowaniu 
świadomości społecznej.

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/ 

Poznaj nowy cykl Planeta dzieci do wychowania przedszkolnego  
dla wszystkich grup wiekowych.



Śladami legend
Wytnij elementy i złóż z nich obrazek. Odpowiedz na pytania:
• Co jest przedstawione na planszy?
• Co to jest mapa?
• Do czego służy mapa?
• Co możemy z niej odczytać?
• Jak się nazywa kraj, w którym mieszkasz?
• Jak się nazywa miejscowość, w której mieszkasz?
• Gdzie się znajduje twoja miejscowość?
• Jakie znasz polskie miasta?
• Co w tych miastach można zobaczyć, zwiedzić?
• Co to jest pomnik?

• Po co są pomniki?
• Co przedstawiają pomniki na ilustracji?
• Gdzie możemy je zobaczyć?
• Dlaczego w tych miastach są właśnie takie 

pomniki?
• Co to jest legenda?
• Czy znasz legendy o postaciach pokazanych 

na tych pomnikach?
• Co ciekawego można zobaczyć w twojej 

miejscowości?

Karta pochodzi z zestawu plansz demonstracyjnych Kocham Przedszkole cz. 1.


