
GRUPA  UNIJNA ,, BIEDRONECZKI” 

 

Dzień 30.04.2020r  (czwartek) 

 

Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA 

 

Temat dnia: Kolory flagi.  Symbole narodowe. Dzień 4. 

 

Głównym celem dnia jest kształtowanie polskiej tożsamości poprzez zapoznanie z symbolami 

narodowymi: flagą i godłem. 

 

 
 

 1.Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi.  

Rodzic demonstruje dziecku flagę Polski i opowiada o symbolice barw narodowych, o 

tradycji wywieszania flagi z okazji świąt państwowych i o 2 maja- Dniu Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej.  Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia z uroczystości, np. 

państwowych, na których jest widoczna flaga naszego kraju.  

 

2.Kolory flagi -Praca plastyczna. Dziecko koloruje flagę czerwoną kredką w odpowiednim 

miejscu.( praca do teczki dziecka) 

 

 



 
 

 



3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej,, Moja Ojczyzna”. 

Rodzic czyta wiersz. Powtarza go, a dziecko za nim, fragmentami: Ho, ho, ho, he, he, he! Dla 

Ojczyzny śpiewać chcę.  

 

Spoglądam na flagę, jak dumnie powiewa. 

 „Kocham Cię, Ojczyzno” serce moje śpiewa.  

       Ho, ho, ho, he, he, he!  

       Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  

Kocham wioski,miasta, kocham lasy, góry!  

I Morze Bałtyckie, i jeszcze Mazury… 

       Ho, ho, ho, he, he, he! 

       Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham hymn, nasz język i Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” – płynie z serca mego. 

       Ho, ho, ho, he, he, he! 

       Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 A za kilka lat, kiedy będę duży,  

chciałbym całym sercem Tobie, Polsko, służyć!  

     Ho, ho, ho, he, he, he!  

     Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

4.  Zabawa konstrukcyjna,, Budujemy Polskę”. 

Rodzic układa na podłodze ze skakanki lub sznurka kontury granic Polski, zadaniem dziecka 

jest  wypełnieniem go różnego rodzaju budowlami z klocków. Dziecko opowiada co 

zbudowało.( zdjęcie wykonanej pracy). 

 

 5.Słuchanie wiersza E. Stadmüller -Kim jesteś? 

 -  Czy wiesz, kim jesteś?  – To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie?  ojczyste godło – orzeł w koronie. 

  Ojczyste w hymnie Mazurka dźwięki,  

   no i stolica – miasto Syrenki. 

  I jeszcze Wisła co sobie płynie 

 raz po wyżynie, raz po równinie, 

 i mija miasta prześliczne takie.  

Już wiesz, kim jesteś? – Jestem Polakiem 

 



6.  Rozmowa na podstawie wiersza. 

 

– O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 

– Jakie są nasze barwy narodowe? 

– Jak wygląda nasze godło? 

– Jaka się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce? 

– Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 

 

7. Oglądanie flagi i godła Polski. Rodzic prezentuje dziecku godło i flagę Polski, dziecko 

opisuje ich wygląd, barwy. 

 

 
 

8. Układanie puzzli z krajobrazami Polski ( lub dowolne) 

 

9. Zabawa w kończenie zdań. Rodzic wypowiada  zdania, a dziecko je kończą (może to 

zrobić np) Kraj, w którym mieszkam, to... 

Godło Polski przedstawia...  

Flaga Polski ma dwa kolory: ...  

Gdy słyszymy hymn, musimy...  

Nasze symbole narodowe to….. 

 

10. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer w pobliżu budynku mieszkalnego. Rodzic 

zachęca dziecko do aktywnego wypoczynku i korzyści z tego płynących (np. okazja do 

podziwiania krajobrazu, dbania o zdrowie itp.). 

 

 

                                                                 Wychowawca : Beata Pudysz 

                                                                                          B. Sroka  

                                                                                          J. Żurawska 


