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 Witamy Was serdecznie  i zapraszamy do skorzystania  

                   z proponowanych na dzisiaj zajęć i zabaw.             

                                                                        

1. 5 latek – Karty pracy cz.4, str.32 

4 latek – załącznik 1 

 

2. Wiersz  Katechizm polskiego dziecka 

Posłuchaj wiersza 

 

Kto ty jesteś? 

     — Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

     — Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

     — Między swemi. 

— W jakim kraju? 

     — W polskiej ziemi. 

— Czem ta ziemia? 

     — Mą Ojczyzną. 

— Czem zdobyta? 

     — Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

     — Kocham szczerze.  

— A w co wierzysz? 

     — W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

     — Wdzięczne dziécię. 

— Coś jej winien? 

     — Oddać życie. 

 

3. Film o symbolach narodowych Polak mały. 

Obejrzyj uważnie film o polskich symbolach narodowych  

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

 

4. Rozmowa na temat wiersza i wiadomości przekazanych w filmie. 

-  Kim jesteśmy?  

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


- Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj?  

- Jakie znasz polskie symbole narodowe?  

-  Dlaczego orzeł na czerwonym tle jest naszym godłem?  

-  Jaki tytuł nosi polski hymn? Dlaczego jest wyjątkową pieśnią? 

 

5. Zabawa Rozpoznasz flagę i godło Polski? 

Wskaż flagę Polski 

 

   

 

Wskaż godło Polski 

 

          

Na pewno bezbłędnie wskazałeś nasze symbole narodowe    

 

6. Ćwiczenia muzyczno - ruchowe 

Masz ochotę na troszkę ruchu?  – poćwicz razem ze Świeżakami 

 

 link:      https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

 

7. Praca plastyczna Symbole narodowe 

Jeśli chcesz wykonaj jedną z prac plastycznych. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


Flaga Polski 

Wytnij  z papieru 2 prostokąty: jeden w kolorze czerwonym, drugi w białym. Sklej je 

ze sobą  wzdłuż dłuższych boków. Z pomocą dorosłego doklej z boku patyczek 

(wykałaczkę). Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu kolorów.  

lub 

Godło Polski 

Przygotuj: rolkę po papierze toaletowym, kolorowy papier – biały, żółty, czerwony, 

białą farbę lub biały papier, ruchome oczka lub czarny mazak, klej, nożyczki. 

Rolkę papieru pomaluj białą farbą (lub oklejamy białym papierem), poczekaj aż 

wyschnie. W tym czasie na białej kartce papieru odrysuj swoje dłonie, wytnij  je. Na 

żółtej kartce narysuj koronę, nos oraz łapy – również je wytnij. Na pomalowanej rolce 

papieru przyklej koronę, oczka ruchome (można namalować je mazakiem), nos oraz 

łapy. Wycięte odciski dłoni przyklej na czerwony papier tak, aby tworzyły skrzydła 

orła. Na zakończenie ozdobioną rolkę papieru przyklej do skrzydeł orła. 

                                           

Podoba Ci się Twoja praca? Na pewno włożyłeś w jej wykonanie dużo wysiłku.. Chętnie 

zobaczymy ją po powrocie do przedszkola. 

8. Zabawa ruchowa Polska 

Maszeruj po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło Polska wypowiedziane przez 

rodzica szybciutko usiądź w siadzie skrzyżnym. Pamiętaj o prostych plecach. Powtórz 

zabawę kilka razy. 

 

9. Nauka rymowanki: 

          Jestem Polakiem, a ty – Polką.                 Stolica leży nad Wisłą szeroką 

          Naszym domem Polska jest.                     a Syrenka – to jej herb. 
 

Życzymy Wam  milutkiego dnia!  Zapraszamy jutro    



Załącznik 1 

Połącz obrazki zwierząt z ich cieniami. 

 

 


