
Grupa VI 

 

Tematyka tygodnia: Polska to mój dom. 

 

 

 
 

Temat dnia: Polskie symbole narodowe. 

Poniedziałek, 27.04.2020r. 

 

Witamy Was Kochani. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o Polsce, jako kraju, 

w którym mieszkamy oraz jako kraju, który należy do Unii Europejskiej.  

Razem z Rodzicami zaproponujemy Wam naukę nowych wierszy o ojczyźnie          

i przypomnienie niektórych dobrze Wam znanych. 

 

 

 

Zabawy ruchowe dla wszystkich dzieci: 

1.„Koty na parapecie” – dzieci chodzą na czworaka (na kolanach i dłoniach) po pokoju, 

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.  



2.„Ruchomy dywan” – dzieci leżą obok siebie, zwrócone głowami w jedną stronę,     
z rękoma blisko ciała. Na hasło Rodzica dzieci przetaczają się w jedną stronę w taki 
sposób, by nie wpaść na siebie nawzajem. Kiedy doturlają się do ściany, próbują 
przetoczyć się w drugą stronę.  
3.„Tydzień” – dzieci stoją w rozsypce, ich nogi są złączone. Zadaniem dzieci jest 
przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 
tygodnia.  
4.„Wahadło” – dzieci stoją w rozsypce, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 
Przenoszą ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  
 
 

 

Materiał dla 3 latków: Józio B., Jaś B., Amelia Ch., Natalia R., Oliwia R, Filipek Sz., 

Julian T., Jagoda W., Kalina W., Róża W. 

 
1.„Barwy ojczyste” wiersz proponowany 3 – latkom do nauki na pamięć, napisał Czesław 
Janczarski. 

 
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. 
 
Proszę Rodzicu wyjaśnij dziecku słowo flaga. Spróbuj zrobić z dzieckiem flagę 
narodową. Omów jej wygląd, zwróć uwagę na kolorystykę i ułożenie kolorów. 
 
 
 
2.„Stolica Polski” – zabawa dydaktyczna.  
 



 
 

 
 



Popatrzcie uważnie na ilustracje przedstawiające najbardziej znane miejsca                   
w Warszawie, np.: Zamek Królewski, Stare Miasto, Kolumna Zygmunta, Syrenkę 
Warszawską, Pomnik Fryderyka Chopina. Możecie też poszukać innych w Waszych 
domowych zbiorach. Zachęćcie dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat oglądanych 
obrazków. Rozmową tak pokierujcie aby padło stwierdzenie, że Warszawa jest stolicą 
Polski. Wyjaśnijcie dziecku  
znaczenie słowa stolica i pokażcie, gdzie jest na mapie. 
 
3.Wars i Sawa – słuchanie legendy W. Chotomskiej. 
 
Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 
Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: 
Siedem fal mnie strzeże 
i siedem błyskawic. 
Kto się ich nie lęka, 
niech się tutaj zjawi. 
Piosenkę śpiewała dziewczyna. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 
zawahał się ani chwili: 
– Nie boję się niczego! – zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak 
odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa burza. 
– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 
– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher. 
– Zatopimy łódź! – groziły fale. 
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 
Kiedy był już w środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę, pół 
dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena 
podała tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę. 
– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 
A potem było jak w bajce: 
Żyli długo i szczęśliwie 
dzielny Wars i piękna Sawa. 
Rosło miasto nad Wisłą – 
dzielna, piękna Warszawa. 
Fale płyną jak dawniej... 
Wiatr powtarza piosenkę. 
– Jaki herb ma Warszawa? 
– Syrenkę! 
 
Rozmowa na temat legendy. Proponowane pyta:  
Jak miał na imię rybak? 
Jak miała na imię dziewczyna, którą postanowił uratować rybak? 
Jak wyglądała dziewczyna? 
Co straszyło rybaka? 
Co Wars dostał od dziewczyny? 
Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 
Nad jaką rzeką powstało miasto Warszawa? 
 



 

Materiał dla 4 latków: Dawid Ch., Ola L., Iga Cz. 

 

1.”Katechizm polskiego dziecka”  wiersz Władysława Bełzy do nauki na pamięć a tak 
naprawdę do powtórzenia.  

 
– Kto ty jesteś?  
– Polak mały.  
– Jaki znak twój?  
– Orzeł biały.  
– Gdzie ty mieszkasz?  
– Między swemi. (swymi)  
– W jakim kraju?  
– W polskiej ziemi.  
– Czem ta ziemia? (czym)  
– Mą Ojczyzną.  
– Czem zdobyta? (czym)  
– Krwią i blizną.  
– Czy ją kochasz?  
– Kocham szczerze.  
– A w co wierzysz?  
– W Polskę wierzę.  

 

2.„Kocham miejsce, w którym mieszkam!” – rozmowa na temat okolic miejsca 
zamieszkania dzieci.  
 
Pomocnicze pytania: Co znaczy słowo „ojczyzna”? (wszystko wokół nas) 
Co dla nas jest „małą ojczyzną”? (dziecko wymienia wszystkie elementy, które kojarzą 
mu się z miejscem zamieszkania). 
 
Rodzicu pokaż dziecku mapę Polski. Opowiedz, gdzie znajdują się góry, a gdzie jest 
morze. Zaznacz na mapie Polski obszar, w którym znajduje się przedszkole. Pokaż 
dziecku z własnej kolekcji lub na Internecie zdjęcia przedstawiające charakterystyczne 
miejsca w regionie, w którym mieszkasz. (Białystok – Pałac Branickich, Wasilków – 
Święta Woda, Supraśl – zespół klasztorny , Choroszcz – pałac, Biebrzański Park 
Narodowy, Białowieski Park Narodowy). 
 
To jest nasza „mała ojczyzna”. 
  
3.„Dlaczego trzeba szanować flagę?”– szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie 
doświadczeń dzieci i opowiadania „Kotylion” Piotra Wilczyńskiego.  

 



Pani Kasia opowiadała nam w przedszkolu o naszych barwach narodowych i o różnych 
symbolach. – A to jest nasze godło, czyli znak wszystkich Polaków – i pokazała na 
obrazek, który wisi na ścianie w naszej sali. – Jak myślicie, co on przedstawia?  

– To jest ptak, bo ma skrzydła i dziób – zawołała Helcia.  
– Proszę pani, a co to za ptak? – spytał Bartek.  
– Naszym godłem jest biały orzeł – odpowiedziała pani – i właśnie teraz nauczymy się 

pięknego wiersza, który zna każdy Polak. Słuchajcie, a potem będziemy powtarzać:  
— Kto ty jesteś?— Polak mały. 
— Jaki znak twój?— Orzeł Biały 
— Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi. 
— 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.  

 
Pani Kasia mówiła, że pojutrze będzie Święto Flagi, i że wtedy nie będziemy szli do 
przedszkola. Za to wszyscy, to znaczy mama, tata, dziadek i ja, pójdziemy oglądać 
obchody. Ale na razie musimy się do tego święta przygotować. Bo my też chcemy 
pokazać, że jesteśmy dumni z naszej flagi. 

Gdy wróciłem z przedszkola, całe popołudnie robiliśmy z dziadkiem świąteczne 
dekoracje. – Mamo, mamo, zobacz – pomachałem do mamy flagą.  

– Piękna flaga. Sami ją zrobiliście? – Mama uśmiechnęła się. Dziadek właśnie wszedł 
do pokoju. – Tak Grażynko, a za chwilę będziemy robić dla nas wszystkich kotyliony.  

– Dziadku. Co to jest kotylion? – spytałem.  
– Kotylion to jest taka kokarda w kształcie koła. Nosi się go na czapce albo przypięty 

do ubrania. To jest taki symbol, patriotyczna odznaka. Nasza kokarda narodowa ma te 
same kolory co flaga. Kolor biały to kolor naszego białego orła, a czerwony to kolor 
tarczy, na której tego orła się przedstawia – dziadek tłumaczył mi cierpliwie. Usiedliśmy 
przy stole. Dziadek wycinał nożyczkami kółka małe i duże.  

– Michałku. Podaj mi, proszę, klej – powiedział dziadek. Nakleiliśmy białe, bibułkowe 
środki, a jak tylko wyschną, przyczepi się agrafki do przypięcia i będą gotowe.  

Dziś od samego rana nie mogłem spokojnie usiedzieć. Po prostu nie mogłem się 
doczekać, kiedy już będą te obchody. Wzięliśmy ze sobą flagę, tę którą zrobiłem 
wczoraj z dziadkiem. I wszyscy mieliśmy przypięte do kurtek kotyliony. Przyjechaliśmy 
na Plac Zamkowy i właśnie zaczęły się pokazy. Żołnierze w zielonych mundurach 
chodzili parami, a potem czwórkami, i robili różne sztuczki z karabinami.  

– To jest pokaz musztry paradnej – powiedział dziadek.  
– A co to musztra, dziadku?  
– Musztra to jest taki trening. Żołnierze muszą być dobrze wyszkoleni i bardzo 

sprawni. Ćwiczą więc razem na poligonie, żeby byli wytrzymali. Podczas różnych świąt 
pokazują taką musztrę i możemy wtedy zobaczyć, jak są wytrenowani, żebyśmy mogli 
być z nich dumni i czuć się bezpiecznie.  

A potem tata jeszcze powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kim 
jesteśmy, gdzie jest nasza ojczyzna. Wtedy lepiej i chętniej pracujemy dla siebie 
nawzajem, bo wszyscy razem budujemy Polskę. – A wiesz, Michałku, że nie zawsze 
była Polska. Było tak kiedyś, że chciano nam zabrać ojczyznę. Były wojny i powstania, 



ale dziś mamy wolny kraj i musimy znać naszą historię. I dlatego świętujemy naszą 
flagę, bo to jest znak wszystkich Polaków.  

Nagle w górze zahuczało tak, że nic nie było słychać. Wszyscy popatrzyliśmy na 
niebo, a tam nad nami przeleciało sześć samolotów, równiutko jeden nad drugim.           
I naraz wypuściły smugi kolorowego dymu. Trzy samoloty wypuściły biały, a trzy 
czerwony dym i na niebie z tego dymu powstała wielka biało-czerwona flaga.                  
I machaliśmy do pilotów naszymi flagami, które zrobiliśmy z dziadkiem. Potem 
poszliśmy na spacer i lody. Wieczorem, kiedy już leżałem w łóżeczku, przyszedł do mnie 
tata. Co wieczór przychodzi, żeby mi poczytać bajkę. Czasami też mi opowiada różne 
ciekawe historie. – Tatusiu, a dlaczego Orzeł Biały jest naszym znakiem? – spytałem.     
– Opowiem Ci legendę o trzech braciach. Dawno temu nasi przodkowie wędrowali        
w poszukiwaniu krainy, w której mogliby zamieszkać. Ich wodzami byli bracia: Lech, 
Czech i Rus. Pewnego dnia przybyli do pięknej doliny, gdzie rosły piękne lasy, płynęły 
wartkie rzeki pełne ryb, a ziemia była urodzajna. Słońce już zachodziło i zabarwiło niebo 
na czerwono. Nagle w górze dał się słyszeć krzyk jakiegoś ptaka. Bracia podnieśli głowy 
i ujrzeli krążącego nad ich głowami białego orła. Wtedy Lech powiedział: – To jest dla 
mnie znak, że ze swoim ludem mam zostać w tej ziemi. Bracia pożegnali się serdecznie. 
Czech wraz ze swoim plemieniem poszedł na południe, a Rus na wschód. Lech zaś 
zbudował warowny gród nieopodal wielkiego, starego dębu, na którym było gniazdo tego 
orła i nazwał ten gród Gnieznem. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Lech przyjął znak 
białego orła na czerwonym tle, jako herb swojego państwa, a my jesteśmy potomkami 
Lecha. Polska to mój dom Jestem dumny, mówię wam,  
flagę niosę dzisiaj sam.  
Biel i czerwień barwy dwie,  
każdy Polak o tym wie.  
 

Rodzicu powtórz z dzieckiem, jakie kolory ma flaga Polski oraz co znajduje się na godle. 
Porozmawiaj na temat: „Dlaczego należy szanować flagę?”  

 
 

  

 

Materiał dla 5 latków:, Helenka K., Kuba K., Kuba L., Andrzej S., Sasza C., Ignacy Ch., 

Michał Ł.  

Do dzisiejszych zajęć będą potrzebne monety różnych nominałów w woreczku lub         

w pudełku. 

1.Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy – rozmowa na temat wiersza 
i pamięciowe opanowanie tekstu. 
 
– Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 
– Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 
– Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. 



– 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. 
– Czym ty dla niej? 
– Wdzięczne dziecię. 
– Coś jej winien? 
– Oddać życie. 
 
Po przeczytaniu tekstu Rodzicu zadaj dziecku pytania na temat wiersza: O czym jest 
wiersz? O jakich symbolach była mowa w wierszu? Kto to jest Polak? Kim jest patriota?  
 

2.„Narodowy quiz”– zabawa dydaktyczna sprawdzająca wiedzę dzieci na temat symboli 
narodowych. 
Dzieci decydują, czy zdanie czytane przez Rodzica jest prawdziwe, czy fałszywe. 
Zdania: 
–– Moją ojczyzną jest Polska. 
–– Godłem Polski jest orzeł w koronie. 
–– Ojczyzna to miasto. 
–– Godło to biało–czerwony materiał. 
–– Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego na dole. 
–– Polska to nasza stolica. 
 
3.„Pieniądze” – giełda pomysłów. Rodzicu zadaj dziecku pytania: Gdzie jeszcze – poza 
godłem – znajduje się wizerunek orła? Na czym jest? 
 Rodzicu do worka / pudełka wkłada monety. Dziecko próbuje 
odgadnąć, co jest w środku po dźwięku, a następnie po dotyku. 
 
4.„Orzeł i reszka” – oglądanie monet przez lupę, omówienie ich wyglądu, porównywanie 
zbiorów, zabawy matematyczne z monetami. 
 Rodzicu przypomnij dziecku, że monety i banknoty nie służą do zabawy, jest to środek 
płatniczy na, który trzeba zapracować.  
Do zabawy matematycznej możecie też wykonać własne monety i banknoty tylko muszą 
być z identycznymi nominałami jak oryginalne.  
 
Dzieci układają przed sobą monety i banknoty. Dzielą swój zbiór na dwa podzbiory: 
monet 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknotów. Porównują swoje zbiory. Rodzicu zadaj dziecku 
pytania: Ile masz monet: jedno–, dwu–, pięciozłotowych?  
Jak wygląda moneta 1 zł, czym się różnie od 2 zł i 5 zł? 
Dziecko układa przed sobą pięć monet o nominale 1 zł, 
Rodzicu poproś, by dołożyło jeszcze 2. Spytaj, ile zł ma razem. 



 
5.„Sklep” – zapoznanie z aspektem monetarnym.  
 
Rodzicu pokaż dziecku dowolną zabawkę i powiedz, że kosztuje ona 2 zł. Poproś, by 
dziecko wyłożyło tyle pieniędzy, ile potrzeba, by ją kupić. Następnie pokaż zabawki: za  
5 zł, za 4 zł itd. (Uwaga! Każde dziecko może w inny sposób wybrać potrzebne 
pieniądze, 
np. przy 4 zł: 4 x 1 zł, 2 x 2 zł, 2 x 1 zł + 2 zł). 
Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat innych banknotów i pobaw się w sklep        
w zależności od zakresu wiedzy Twego dziecka. Pytania pomocnicze: Czy znacie 
jeszcze inne banknoty? Jakie mają nominały? Jak wyglądają? 
 

 

Materiał dla 6 latków: Kacper K., Ola J., Zosia K., Wiktor K., Zuzia T. 

1.”Polska” (fragment) wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej, spróbujcie nauczyć się na 
pamięć. 

  

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? 

 
2.Mazurek Dąbrowskiego – rodzicu przypomnij dziecku w jaki właściwy sposób 
słuchamy hymnu narodowego. Pytania pomocnicze:  
W jakich okolicznościach słyszycie hymn Polski?  
Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym 
turnieju?  
W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu? 
Rodzicu powtórz z dzieckiem wers po wersie fragment tekstu hymnu (dwie zwrotki). 
Następnie odtwórz nagranie hymnu i poproś dziecko, żeby wstało i spróbowało go 
zaśpiewać.  

Mazurek Dąbrowskiego  
sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany  

Jeszcze Polska nie zginęła,  
Kiedy my żyjemy.  
Co nam obca przemoc wzięła,  
Szablą odbierzemy.  

Ref.: 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.  

Ref.: Marsz, marsz…  

Jak Czarniecki do Poznania  
Po szwedzkim zaborze,  
Dla ojczyzny ratowania  
Wrócim się przez morze.  

Ref.: Marsz, marsz…  

Już tam ojciec do swej Basi  
Mówi zapłakany –  
Słuchaj jeno, pono nasi  
Biją w tarabany.  

Ref.: Marsz, marsz…  

 

 



3.„Godło Polski” – Rodzicu pokarz dziecku godło Polski, poproś o wymienienie 
charakterystycznych cech. Następnie dziecko może malować na czerwonej kartce         
z bloku godło Polski palcami zanurzonymi w białej farbie. Dokleić koronę i wyciąć kształt 
godła. 

 
 

 
 
 
 
 
 



4.Wykonajcie proszę polecenia z Kart Pracy 4: 
 

Karta Pracy 4 str. 11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, 
wycinanie napisów i przyklejanie pod właściwymi  ilustracjami.  
 

Karta Pracy 4 str. 11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie 
haseł, kolorowanie rzek na mapie.  


