
WTOREK 28.04 

Kochane przedszkolaki witamy was serdecznie i zapraszamy na 
kolejny dzień zajęć o naszej ojczyźnie – Polsce. 

 

TEMAT DNIA: „Poznajemy nasze symbole narodowe” 

CELE OGÓLNE: 

Dziecko 

• umie wypowiadać się na temat swojej ojczyzny, 
• zna symbole narodowe i potrafi je opisać, 
• potrafi wskazać na mapie góry, morza, rzeki, 
• recytuje proste wierszyki, 
• wykonuje prace plastyczne wg wzoru lub własnego pomysłu. 

 

POMOCE: biały i czerwony papier, kredki, płatki kosmetyczne, rolka z papieru 
toaletowego, klej, kredki. 

 

1. Na pewno pamiętacie, że wczoraj poznaliście mapę Polski. Myślę, że 
każdy z was- dzięki waszym rodzicom- wie już, gdzie mamy góry, gdzie 
jest polskie morze i jak się nazywa, a także znacie swój adres. Popatrzcie 
teraz jeszcze raz na mapę Polski i posłuchajcie krótkiego wierszyka, który 
jest na niej napisany. Potem spróbujcie wskazać: góry, morze  
i powtórzcie wyraźnie słowa: Bałtyk, Tatry, Wisła, ojczyzna, stolica.  
Podzielcie je na sylaby i powiedzcie, jaką głoską się zaczynają. 



 

 

2. Każdy kraj, a więc także Polska ma swoje symbole narodowe. Symbole to 
takie znaki, które wyróżniają nasz kraj spośród innych. Takimi 
symbolami są flaga i godło. Pamiętacie, jak wyglądają? Flaga jest 
koloru…….(niech dziecko spróbuje powiedzieć bez podpowiedzi). Godło 
Polski to……….(biały orzeł na czerwonym tle, ze złotą koroną na 
głowie). Popatrzcie na obrazki przedstawiające flagę i godło naszej 
ojczyzny. Posłuchajcie też krótkiego wierszyka Cz. Janczarskiego „Barwy 
ojczyste”.  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. 

 

 



3. Czas na zabawę ruchową. Dziecko swobodnie chodzi po pokoju. Na hasło 
„flaga” zatrzymuje się i z rękami uniesionymi do góry kołysze się na 
wszystkie strony, jak „flaga na wietrze”. Na hasło „godło”,  
z rozłożonymi rękoma naśladuje lot ptaka. 

4. Zapraszam teraz do obejrzenia filmu o polskich symbolach narodowych. 
Dowiecie się, dlaczego właśnie orzeł jest w godle Polski i co symbolizują 
kolory na fladze. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

5. Myślę, że teraz już każde dziecko bez problemu rozpozna flagę i godło 
Polski. A może sami spróbujecie zrobić godło. Zamieszczam niżej kilka 
pomysłów, ale wiem, że sami też potraficie coś wymyślić. Jak już godło 
będzie gotowe, spróbujcie sami lub z pomocą rodziców ułożyć pod nim 
napis z rozsypanki.   

D  G  O  Ł  O 

              

6. Dla chętnych dzieci karty pracy na popołudnie.  

Na dzisiaj to wszystko. Życzymy miłego dnia i mocno ściskamy nasze 
przedszkolaki- panie Bożenki. 



 



 

 


