
Klasa I – II – III a  

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Temat tygodnia: Majowe święta.  

W tym tygodniu obchodzimy ważne święta państwowe, w związku z tym będziemy się uczyć 

poprzez zabawę, np. zabawy plastyczne, o naszej ojczyźnie, Polsce. Przypomnimy sobie 

między innymi symbole narodowe, które powinien znać każdy Polak, mały też 

Zajęcia twórcze:  

1. Flaga narodowa  (do wyboru w dwóch wersjach: a i b)– a), proszę o wyklejenie części 

dolnej- białej flagi - ryżem, natomiast górnej- czerwonej- o pomalowanie farbami  

lub wyklejenie wydzieranką z papieru lub b)część z kropkami wyklejamy czerwoną 

plasteliną, górną np. malujemy farbami plakatowymi.   

2. Mapa Polski – moja propozycja: kontury – granice państwa – wyklejenie zwiniętą 

bibułą lub włóczką, środek wypełniamy kolorami wiosennymi, wydzieranką z bibuły, 

papieru (technika dowolna). 

3. W ramach obchodów Święta Pracy -1 Maja – atrybut jednego z zawodów 

- czapka policyjna do wyklejenia – wydzieranka z kolorowego papieru  

oraz  wóz strażacki – praca farbą plakatową/kredką ołówkową.  

 

Miej zabawy podczas tworzenia prac. 

Zajęcia muzyczno – rytmiczne: 

Kolejnym symbolem narodowym – muzycznym - jest hymn narodowy  

– „Mazurek Dąbrowskiego. W ramach przypomnienia umieszczam tekst dwóch zwrotek, tej 

wyjątkowej pieśni dla Polaków. Warto też w domu, wspólnie - całymi rodzinami, śpiewać 

hymn, pamiętając o charakterze pieśni. Kto, jak nie dorośli, powinni uczyć małych Polaków 

zachowania się podczas słuchania Mazurka.  

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, 

przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 



Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

W ramach zajęć muzycznych w tym tygodniu zachęcam również do rodzinnego słuchania, 

śpiewania piosenek o wiośnie. Aura za oknem sprzyja radosnym pląsom, choćby w domu, choć 

mamy  ograniczenia. Podczas śpiewania można wykorzystać wcześniej podane pomysły na 

instrument (grzechotka z plastikowej butelki i kaszy lub fasoli) i stworzyć rodzinną orkiestrę 

 

Polecam tytuły zarówno starsze, jak i młodsze, przeznaczone dla słuchacza w różnym wieku: 

„Wiosna, wiosenka”, „Maszeruje wiosna”, „Wiosna –ach to Ty. 

 Zachęcam też do wysłuchania piosenki dla dzieci: „Jestem Polakiem”, w nawiązaniu do świąt 

państwowych.  

Wszystkie zaproponowane utwory dostępne są na platformie, np. YouTube. 

Zajęcia sportowo – ruchowo – taneczne 

W ramach zajęć ruchowych proponuję zabawę rodzinną w mini kręgle z zestawu wykonanego 

z 6 plastikowych butelek, ustawionych w trójkąt. Małą piłeczką  np. do tenisa zbijamy nasze 

kręgle. Miłej zabawy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 


