
 

Grupa VIII 

Temat tygodnia: Polska to mój dom. 

Poniedziałek   04.05.2020 r. 

Temat dnia: Polskie symbole narodowe 

 

 

Powtórz z mamą albo tatą dni tygodnia.  Policz, ile ich jest. Jaki dzień tygodnia mamy 

dzisiaj? Tak! Dzisiaj jest… 

poniedziałek 
Zaczął się nowy miesiąc: 

maj 
Pamiętasz nazwy innych miesięcy? A może potrafisz wymienić je w kolejności: 

styczeń, luty…… 



W majowy poniedziałek zapraszamy Was w podróż po dziejach naszej Ojczyzny, 

podczas której poznacie polskie symbole narodowe, czyli godło, flagę i hymn. 

Dowiecie się także, w jakich okolicznościach doszło do ich powstania oraz jaka była 

rola tych symboli w dawnych czasach a jaka jest dziś. Gotowi? Zaczynamy! 

 

1. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”. Zaproś  do zabawy wszystkich 

domowników i bawcie się przy muzyce: 

             https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. Rozwiązanie zagadki czytanej przez rodzica: 

 

To miejsce, w którym mieszkamy, to nasza Ojczyzna. 

To nasze  państwo, każdy to przyzna. 

Pod biało – czerwonymi barwami się skrywa, 

Powiedz, jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska) 

 

3. „Mapa Polski”  -  oglądanie mapy Polski (źródła dostępne w domu – atlas, 

książka, Internet). Wodzenie palcem po granicach państwa, szukanie swojej 

miejscowości, zwrócenie uwagi na kolory na mapie.  

4.  „Katechizm polskiego dziecka” – wspólna recytacja wiersza W. Bełzy. 

 

Kto ty jesteś? – Polak mały! 

Jaki znak twój? – Orzeł biały! 

Gdzie ty mieszkasz? – Między swymi! 

W jakim kraju? – W polskiej ziemi! 

Czym ta ziemia? – Mą Ojczyzną! 

Czym zdobyta? – Krwią i blizną! 

Czy ją kochasz? – Kocham szczerze! 

A w co wierzysz? – W Polskę wierzę! 

 
5. „Polak mały”   oglądanie filmu edukacyjnego. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

       

 Odpowiedz na pytania:  
 

Jak wygląda flaga Polski? 

Jak wygląda godło Polski? 

Kiedy najczęściej możemy słyszeć nasz hymn narodowy? 

Jaką postawę przyjmujemy podczas śpiewania hymnu? 

Przypomnij, od jakich słów zaczyna się nasz hymn?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


 Przeczytaj zdania: 
 

 

 
 

 To godło Polski. 
  

 
 
 

 
 
 

To flaga Polski. 

 

 

 



 

6.  „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski – wiersz  dla dzieci 3 ,  4 – letnich (chętne 

dzieci mogą  nauczyć się go na pamięć).  

 
 

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. 

 

Jak wygląda flaga Polski? 

Co symbolizuje czerwony kolor na fladze? 

Co oznacza biały kolor na naszej fladze? 

 

7. Propozycje prac plastycznych:  

Do wykonania potrzebne są papierowe talerzyki, rolki po papierze 

toaletowym, kolorowy papier, nożyczki i klej. Z tym zadaniem na pewno 

sobie poradzicie! 

 
 

  
 
 

8. Karty pracy 6 – latki: 

 Praca z KP 4. 11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po 

śladzie, wycinanie napisów i przyklejanie nad właściwymi ilustracjami. 

 

 Praca z KP 4. 11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, 

odczytywanie haseł. 



9. „Przypinanie i odpinanie” -  ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg 

założeń pedagogiki Montessori.  

 

To ćwiczenie jest jednym z najłatwiejszych sposobów na rozwinięcie u dziecka 

koordynacji mięśniowej. Pomaga też w kształtowaniu prawidłowego chwytu 

pisarskiego. W każdym domu na pewno znajdą się klamerki do bielizny. 

Można je przypinać do brzegów koszyczka, pudełka lub sznurka kolorami, 

parami, w ustalonym rytmie (powtarzające się kolory) lub inny wymyślony 

sposób. A później… czas na przypinanie prawdziwego prania! 

 

 

 

 



10.  Propozycje kart pracy ( chętnym dzieciom). 

Narysuj po śladzie orła. Tło możesz pokolorować czerwoną kredką, pomalować 

farbą, wykleić bibułką lub plasteliną. 

 

 

  

  

  

 



Gra planszowa ( dla chętnych):  Reguły gry są  przedstawione poniżej. Planszę do 

gry można wydrukować lub przygotować samodzielnie.  

 

 
 

 



GRA PLANSZOWA FLAGI POLSKI 
 

Jest to gra dla dwóch graczy.  

Do gry potrzebne są:  

 -  Kostka do gry  

 -  Po jednym pionku dla każdego gracza  

  -  Żetony  (wycięte z papieru, pokolorowane flagi Polski – 16 sztuk) 

 

Reguły gry: 

Przed rozpoczęciem gry można pokolorować pola planszy, tak by trasy się od siebie 

różniły. Przygotować 16 żetonów flag.  

Każdy z graczy wybiera sobie trasę i stawia swój pionek na polu z trójkątem. Należy 

wyznaczyć rozpoczynającego rozgrywkę. Pierwszy gracz rzuca kostką i porusza 

swoim pionkiem po polach i w kierunku, który pokazuje strzałka, o tyle pól ile oczek 

wyrzucił na kostce. Po zakończeniu ruchu, następny gracz rzuca kostką, posuwa 

pionkiem po polach i tak na zmianę.  

Zadaniem gracza będzie umieszczenie pionka w polu z kropką, w nagrodę otrzymuje 

żeton z flagą Polski. Aby tak zrobić trzeba wyrzucić dokładnie taką liczbę, żeby 

pionkiem stanąć na polu z kropką np. pionek dzieli do pola z kropką 4 pola, to gracz 

musi wyrzucić cztery oczka na kostce. Jeżeli wyrzuci mniej niż cztery to przesuwa się 

do pola, jeżeli więcej niż cztery traci kolejkę.  

Zwycięzcą jest ten gracz, który pierwszy dojdzie do mety z kompletem 8 flag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labirynt. Pamiętasz legendę o Lechu, Czechu i Rusie? Zaprowadź Lecha do orlego 

gniazda. 
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