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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.

1. „Flaga na wietrze” - zabawa ruchowa.
Zaproś rodzica do wspólnej zabawy. Swobodnie w rytm muzyki poruszaj się po pokoju. 
Gdy muzyka cichnie, zatrzymaj się, podnieś ręce do góry nad głową i poruszaj nimi raz 
w lewo, raz w prawo, naśladując ruch flagi.
2. „Polska to...” - zabawa ruchowa.
Swobodnie w rytm muzyki poruszaj się po pokoju. Podczas pauzy w muzyce rodzic mówi:
Polska to...”, a potem pierwszą sylabę wyrazu np.: (po -, szko -, dro - ), a Ty odpowiedz 
tak, aby powstał wyraz, np.: po – le, szko – ła, dro – ga.

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo – link muzyki do zabaw ruchowych.

Materiał potrzebny do pracy dzieciom:
biała i czerwona kartka, patyczek do szaszłyków, klej, plastelina lub bibuła.

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


3. Poproś rodzica lub spróbuj samodzielnie przeczytać wiersz Cz. Janczarskiego 
„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. 

Udziel odpowiedzi na pytania:
O czym jest mowa w wierszu?
Jakie kolory ma nasza flaga?
Który kolor jest na górze, a który na dole?
Co oznaczają kolory?

4. Czy wiesz czym jest flaga dla naszego kraju?
Flaga – jest symbolem, znakiem, który wyróżnia nasz kraj spośród innych. Flagę Polski 
możemy zobaczyć: w muzeach, na budynkach państwowych np.: sejm, w każdym mieście
Polski.

Tak wygląda flaga Polski – symbol narodowy



5. Wysłuchaj Hymnu Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Odśpiewaj z rodzicami hymn narodowy.
 
https://www.youtube.com/watch?v=xiZrt_NqpLI - link do hymnu Polski.

Zastanów się z rodzicami, kiedy śpiewamy Hymn Polski?
Jak się wówczas zachowujemy?
Czy wiesz, ze słowa hymnu narodowego napisał Józef Wybicki?

Zapamiętaj: 
Śpiewając hymn, stoimy na baczność, w ten sposób 
okazujemy szacunek Polsce – naszej ojczyźnie.

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


6. „Flaga Polski” – praca plastyczna.
Przygotuj kartkę papieru białego i czerwonego, oraz patyczek do szaszłyków. Z kartek 
wytnij dwa takie samie prostokąty i sklej je ze sobą. Następnie przymocuj je do patyczka. 
Pamiętaj o smarowaniu klejem brzegu kartki, oraz o odpowiednim ułożeniu koloru na 
fladze: biały na górze, czerwony na dole.

Drogi Rodzicu, dzieci bardzo lubią pracę, która przygotowuje je  
do  trzymania  kredki  „dziurkowanie”.  Jest  to  bezpieczna  praca,  
jeśli  dziecko  pracuje  spokojnie  i  pod  nadzorem  osoby  dorosłej.

Przygotuj:
tacę, przebijak (pinezka z główką do trzymania), obrazek z konturem do dziurkowania, 
kawałek korka lub plastikowa podkładka lub deska do krojenia.
Dziecko za pomocą pineski robi dziurki wzdłuż konturu obrazka. Gdy skończy, wyrywa 
obrazek. Po wykonaniu może go pokolorować lub ozdobić w dowolny sposób. Po 
skończonej pracy, dziecko porządkuje swoje miejsce pracy.

Może to być również dowolny obrazek narysowany przez dziecko np.: motyl, liść, drzewo, 
rybka itp. 



Materiał dla dzieci chętnych.
1. Katechizm młodego polaka – naucz się na pamięć.

2. Wyklej odpowiednim kolorem plasteliny lub bibuły kropki oznaczone na fladze.


