
Propozycje zadań dla dzieci 3 letnich – „Jagódki” 

POLSKA TO MÓJ DOM  

 

1. Piosenka „Mój dom” 

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

0jJHtbMMsjBO0zwT0GcSJwOBlePqnNn40tlDMUy0xtW-fZY0IXURELYN4 

 

1. Mój dom, to dom rodzinny, 

Gdzie wszyscy bliscy są, 

Brat, siostra, mama, tata, 

To mój prawdziwy dom. 

Brat, siostra, mama, tata, 

To mój prawdziwy dom. 

 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom, 

Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom x2 

 

2. Mój drugi dom przedszkole, 

Gdzie dzieci razem są, 

Tu bawię się wesoło, 

Tu jest mój drugi dom. 

Tu bawię się wesoło, 

Tu jest mój drugi dom. 

 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom...x2 

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jJHtbMMsjBO0zwT0GcSJwOBlePqnNn40tlDMUy0xtW-fZY0IXURELYN4
https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jJHtbMMsjBO0zwT0GcSJwOBlePqnNn40tlDMUy0xtW-fZY0IXURELYN4


3. Mój dom to cała Polska, 

Tam góry, rzeki są, 

Tysiące miast i wiosek, 

Tu Polskich dzieci dom. 

Tysiące miast i wiosek, 

Tu Polskich dzieci dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom...x2 

 

2. Rysowane wierszyki- Domek  

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk


3. Mieszkam w mieście.. – nauka nazwy miejscowości i adresu zamieszkania  

4. Czy znam to miejsce?- zagadki wzrokowe  

 

 

  



5. "Co to jest Polska?" – wiersz Czesława Janczarskiego 

 

- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

 

Dziecko odpowiada na pytania: 

• Co to jest Polska według autora wiersza? 

• Co to jest Polska  według Ciebie? 

• Co oznacza według Ciebie słowa ojczyzna? 

  



6. Znajdź po 3 różnice w każdym z zadań- karta pracy  



7. Film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych  

 „Polak mały” https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

 

 

8. Nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”  

 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

 

Czerwień - to miłość, 

biel - serce czyste... 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


9. Wytnij i ułóż puzzle przedstawiające jeden z symboli narodowych- flagę 

Polski i naklej na kartkę  

  



10. „Znak”- słuchanie wiersza M. Łaszczuk oraz rozmowa na jego temat  

Czy wiesz, jaki to znak: 

       W czerwonym polu biały ptak? 

       - Wiem- odpowiedział Janek mały  

       To jest znak Polski, 

        Orzeł Biały. 

11. Wytnij i ułóż puzzle przedstawiające jeden z symboli narodowych- godło i 

naklej na kartkę 

 



12. Połącz w pary mały z dużym obrazkiem- karta pracy 

 

 

  



13. Połącz w pary te same obrazki- karta pracy  

 

 

 



14. Policz i narysuj tyle kresek ile danych symboli znajduje się na obrazku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Zabawy ruchowe  

• „Biało-czerwoni – zabawa w kolory. Dziecko stoi przed rodzicem, który 

rzuca piłkę w kierunku dziecka i wymienia kolor (biały lub czerwony). 

Przy białym kolorze dziecko łapie ją oburącz i odrzuca, gdy rodzic podaje 

kolor czerwony dziecko nie łapie piłki.  

• „Dziecko do domu, dziecko na spacer”- zabawa ruchowa orientacyjno-

porządkowa. Rodzic rozkłada na podłodze np. poduszki.  

Na hasło: Na spacer! dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki lub w 

rytmie wystukanym przez rodzica, omijając poduszki.  

Na hasło: Do domu! dziecko wskakuje na poduszkę.  

• „Most”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Rodzic rozkłada na 

dywanie sznurek. Zadaniem dziecka jest przejść po nim stopa za stopą, 

tak jak po moście, by nie spaść do rzeki.   

• „Koniki skaczą”- rodzic rozkłada na podłodze różne przedmioty, 

zadaniem dzieci jest przeskakiwać przez nie.  

• „Berek kucany”- zabawa ruchowa w ogrodzie. 


