
TEMATYKA TYGODNIOWA: Polska to mój dom 

 

 

 

 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice witajcie w nowym tygodniu zdalnego nauczania!  

Niezmiennie zachęcamy do realizowania zamieszczonych  materiałów z dziećmi. 

Myślimy, że jesteście zwarci i gotowi do dalszej pracy. W tym tygodniu będziemy 

rozmawiać o naszym domu, o naszym kraju w którym mieszkamy, czyli o Polsce. 

Prosimy zbierajcie wszystkie prace, byście mogli się nimi pochwalić jak wrócicie do 

przedszkola  

Miłej pracy i zabawy! 

 

 

 

 



PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r. 

Temat dnia: Polskie symbole narodowe. 

 

W dniu dzisiejszym poznamy symbole narodowe, o które trzeba cały czas dbać  

i wiedzieć jak we właściwy sposób z nich korzystać. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych (wszystkie dzieci). 

 „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

domu, rozglądając się uważnie. Na hasło Rodzica.: Kotki na parapecie zwijają się  

w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy Rodzic powie: Kotki na spacer.  

 „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie, zwrócone głową w jedną stronę, 

z rękoma blisko ciała. Na hasło Rodzica dziecko przetacza się w jedną stronę w taki 

sposób, by nie wpaść na nikogo. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

 „Tydzień” – dzieci stoi ze złączonymi nogami. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni tygodnia.  

 „Wahadło” – dziecko stoi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. Przenosi ciężar 

ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

 „Głaz” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Ręce wyprostowane w łokciach 

trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak najwolniejsze przeniesienie 

wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi –  

w podobny sposób ma unieść wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Rodzic 

przypomina, by dziecko nabierało powietrze nosem, a wypuszczało je ustami.  

  

2. Polska nasz kraj (wszystkie dzieci). 
 
Polska – Rodzic pokazuje mapę Europy z zaznaczonym konturem Polski, wyraźnym 

kształtem Bałtyku, flagę Polski, godło Polski. Zadaniem dzieci jest wskazywanie 

symboli pojawiających się w treści wiersza.  

 



 

 

 

 

  

  

  



 Polska (fragment) 

 Małgorzata Strzałkowska 

  

 Polska leży w Europie. 

 Polska to jest kraj nad Wisłą. 

 Polska leży nad Bałtykiem. 

 I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 

 Polska naszą jest ojczyzną – 

 Tu żyjemy, tu mieszkamy. 

 Tu uczymy się, bawimy, 

 I marzymy, i kochamy. 

 Herb, czasami zwany godłem, 

 To jest wspólny znak rodaków. 

 Orzeł na czerwonej tarczy 

 To odwieczny herb Polaków. 

 Flaga jest symbolem państwa. 

 Tak wygląda polska flaga – 

 Biały kolor to szlachetność, 

 Czerwień – męstwo i odwaga. 

 Polskim Hymnem Narodowym 

 Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 „Jeszcze Polska nie zginęła” – 

 Któż z Polaków nie zna tego? 

 

 

3. Szukamy flagi Polski (wszystkie dzieci). 

Rodzicu pokaż dziecku zdjęcia flag różnych krajów i poproś, aby dziecko wybrało 

zdjęcie przedstawiające flagę Polski. Powiedz dziecku, aby zwróciło uwagę na flagę 

Monako. Dziecko niech wskaże różnice pomiędzy tymi  flagami, a także flagami innych 

państw. 

 



      Flaga Szwecji 

 

Flaga Francji 

 

 Flaga Monako 

 

         Flaga Niemiec 



Flaga Czech 

 

 

        Flaga Wielkiej Brytanii 

 

 

Flaga Polski 

 

 

 

 

 

 



4. Hymn narodowy (wszystkie dzieci). 

Rodzicu zapytaj, co charakterystycznego oprócz flagi i godła ma każdy kraj.  

Jeśli dziecko nie zna odpowiedzi mówimy zagadkę: 

Na baczność stoimy, kiedy go słuchamy  

O ciszę i powagę zawsze wtedy dbamy (hymn) 

 

Rodzicu wyjaśnij dziecku to co jest hymn. 

Podaj tytuł hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego.  

Przypomnij dziecku tekst hymnu. Wyjaśnij, że podczas śpiewania hymnu obowiązuje 

odpowiednia postawa (na baczność). 

Wyjaśnij, że napisano go bardzo dawno temu, dlatego są w nim słowa, których już 

dzisiaj się nie używa. 

Następnie zapytaj: 

- W jakich sytuacjach śpiewamy hymn Polski? 

- Gdzie można zauważyć flagę Polski? 

- Gdzie widzieliście godło Polski? 

- Czy pamiętacie, gdzie w naszym przedszkolu znajduje się godło Polski? 

Link do hymnu: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

Na podsumowanie naszych wiadomości o polskich symbolach narodowych 

zapraszamy Was do obejrzenia filmu edukacyjnego dla dzieci. Link do filmu 

zamieszczony poniżej:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 

 

 



5. Flaga Polski – praca plastyczna (dla chętnych). 

W poniższym linku znajdują się kreatywne pomysły na wykonanie flagi narodowej. 

Chętne dzieci zapraszamy do zapoznania się i wykonania zaproponowanych prac. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-czesc-3.html 

 

Pozdrawiamy was cieplutko 

Do jutra! 

 

Opracowanie: mgr Edyta Chomczyk, mgr Agnieszka Backiel, mgr Elżbieta Jasińska.
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