
Pozostałe propozycje na środę  

 

Polska to nasza ojczyzna. My zaś jesteśmy Polakami. Mieszkamy w  Polsce i 

mówimy po polsku. Tu jest nasz dom, przedszkole, mama i tata (można pokazać 

dziecku na zamieszczonej mapce, gdzie orientacyjnie znajduje się miejscowość, w 

której mieszka). 

Każde państwo ma swoją flagę, godło i hymn. Są to symbole narodowe. 

 

 

 

1. Mazurek Dąbrowskiego - słuchanie fragmentu hymnu Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

Prosimy o wyjaśnienie dziecku słowa hymn oraz porozmawianie o tym, dlaczego 

i kiedy go śpiewamy oraz jaką postawę należy wtedy przyjąć.  

 

2. Barwy ojczyste - zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego. 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel- serce czyste. 

Piękne są nasze  

barwy ojczyste. 

 

 

Rodzic wyjaśnia dziecku słowa flaga. Następnie demonstruje dziecku flagę 

narodową. Razem z dzieckiem omawia jej wygląd, zwraca uwagę na kolorystykę 

i ułożenie kolorów (biały na górze, czerwony na dole). 

 

3. Symbole narodowe - karty pracy (załączniki znajdują się na końcu). 

 

* Połącz w pary takie same flagi. 

* Połącz małe z dużym. 

 

4. Flaga Polski - praca plastyczno - techniczna (propozycje do wyboru). 

Flagę Polski możesz zrobić dowolną techniką, np. wykleić plasteliną, kulkami 

bibuły, skrawkami papieru; pomalować farbami z użyciem pędzla lub odbić swoje 

paluszki zamoczone w farbie; możesz także wypełnić kółeczka czerwoną farbą za 

pomocą patyczka higienicznego. Gotową flagę (wersja płaska) nawijamy na 

patyczek do szaszłyka, sklejamy i gotowe! 

 



 

 

 

 



Inną propozycją jest wykonanie Flagusia   

Potrzebne materiały: najlepiej zalaminowana flaga Polski, nogi harmonijki, ręce 

harmonijki, ruchome lub narysowane oczka, uśmiech, pudełko, biała i czerwona 

kartka z bloku. 

Wykonanie:  

Flagę naklejamy na pudełko, żeby Flaguś mógł spokojnie siedzieć. Z białej kartki 

wycinamy dwa krótsze i dwa dłuższe paski papieru, składamy je w 

harmonijkę.  Doklejamy ręce, buty, oczy i uśmiech. 
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