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W KRAINIE ORŁA BIAŁEGO 

 

 

Kłody pod nogi – ćwiczenie równowagi. Dzieci w pozycji stojącej trzymają przed sobą 

chustkę lub szalik za końce. Starają się przełożyć przez nią jedną nogę, a potem drugą. 

 

Smok wypatruje owieczki – ćwiczenie mięśni grzbietu. Przedszkolaki („smoki”) leżą 

przodem na dywanie, wspierają się na łokciach, dłonie mają ułożone w „lornetki” i zbliżone 

do oczu. Wypatrują „owieczek”. 

 

Łódki na Wiśle – skłony boczne. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym z dłońmi opartymi 

o podłogę z obu stron. Odpychają się na zmianę raz jedną, raz drugą ręką („łódki” kołyszą się 

na falach). Mogą próbować odpychać się coraz dalej. Ważne jest, by biodra podczas ćwiczeń 

były nieruchome. 

 

Unoszenie chustki – ćwiczenie stóp. dzieci siedzą w  siadzie prostym podpartym, chwytają 

chustę palcami stóp i  unosząc, wymachują nią. Starają się nie uginać nogi. Następnie 

opuszczają chustę na podłogę i podnoszą ją drugą stopą. Ćwiczenie można powtórzyć kilka 

razy. 

 

Maszerują dzieci – wymachy rąk. Dzieci maszerują po sali po obrębie koła. Trzymają chustę 

w jednej dłoni i wymachują nią. Na sygnał prowadzącego przekładają chustkę do drugiej 

dłoni i również nią wymachują. 

 

„Trzej bracia”- wysłuchanie opowiadania o trzech braciach, inspirowanego legendą „O 

Lechu, Czechu i Rusie”. 

 Rozmowa inspirowana treścią legendy. Rodzic zadaje pytania: 



- o czym opowiada ta legenda? 

-czego szukali trzej bracia? 

-w tej legendzie była mowa o naszym godle państwowym – kto z was wie, jak wygląda godło 
Polski? 

 -co jeszcze jest naszym symbolem narodowym, oprócz godła? 

-jak wygląda flaga Polski 

 

Trzej bracia 
 
Wiele lat temu w pięknej krainie na wzgórzu żyło trzech braci: Lech, Rus i Czech. 
Pewnego razu zauważyli, że żyje im się trudniej niż zwykle… 
– Jest coraz ciaśniej… – westchnął Lech. 
– Brakuje już ryb w rzekach i zwierząt w puszczy coraz mniej… – powiedział Czech. 
– Dzisiaj z drzewa spadło ostatnie jabłko…– zauważył Rus. 
– Musimy znaleźć sobie inne miejsce do życia – oznajmili bracia. 
Zabrali cały swój lud i wyruszyli w długą drogę. Szli i szli, wiele dni i wiele nocy, ale 
niestety nie udało im się znaleźć miejsca, w którym mogliby się osiedlić z całym 
ludem. 
– Musimy się rozdzielić – stwierdził w końcu Lech. – Każdy z nas niech zabierze ze 
sobą część ludzi i znajdzie miejsce, gdzie będzie mógł żyć szczęśliwie przez wiele 
lat. 
Tak też zrobili. Pierwszy odłączył się Rus. Pożegnał się z braćmi i poszedł szukać 
miejsca, gdzie przed wrogiem jego lud będą chronić góry i gdzie w lasach nie 
zabraknie ani jagód, ani dzikiej zwierzyny. 
Lech i Czech szli dalej. W końcu Czech zobaczył gęste lasy i szeroką rzekę. 
– Tak! – krzyknął. – Oto miejsce, w którym ja i mój lud będziemy szczęśliwi. 
Zostaniemy tutaj, bracie! Żegnaj! 
I tak Lech został sam ze swoim ludem. Zbliżał się już wieczór, a Lech ciągle nie umiał 
się zdecydować, gdzie osiąść na stałe. Nagle jego oczom ukazał się wspaniały ptak 
siedzący w gnieździe na wielkim dębie. Był to orzeł, który dumnie spoglądał w dal. 
– Tu zostaniemy! – postanowił Lech. –Miejsce, gdzie mieszka taki ptak, musi być 
wspaniałe! Naszym znakiem odtąd niech będzie biały orzeł na czerwonym tle, a 
wokół dębu, na którym siedzi ptak, zbudujemy miasto i nazwiemy je Gniezno. I w taki 
oto sposób powstała pierwsza stolica Polski. 

 
 
Płynie Wisła, płynie… – ćwiczenie równowagi. Rodzic układa na dywanie rzekę 
z długiego i grubego sznurka (mogą być skakanki połączone w jedną długa linię). Zadaniem  
dziecka będzie przejście po rzece bosymi stopami. Zadanie zostaje zaliczone, jeśli 
przedszkolak przejdzie po linie z zachowaniem równowagi.  Jeśli dziecko dotknie stopą 
podłogi, wraca na początek trasy i przechodzi po niej jeszcze raz. 
 
� Jaki znak twój? – doskonalenie małej motoryki. Dziecko otrzymuje kartę pracy. Zadanie 
polega na pokolorowaniu na czerwono pól zaznaczonych gwiazdką. Po wykonaniu zadania 



dziecko otrzyma wizerunek Orła Białego. Rodzic zachęca, aby dziecko następnie uzupełniło  
brakujące elementy według wzoru (dorysowują koronę, oko, pazurki i pióra). 
 
Załącznik nr1 - Krata pracy-Orzeł Biały 

 
 
Polska –  Rodzic demonstruje dziecku napis: POLSKA. Dziecko podejmuje próbę przeczytania 

wyrazu .Prowadzący prosi, by dzieci spróbowały podzielić słowo „Polska” na sylaby 

wyklaskując, wytupując je rytmicznie. Następnie prosi, by dzieci wskazały pierwszą i ostatnią 

głoskę wyrazu. Następnie rodzic pokazuje dziecku mapę Polski. Dzieci oglądają mapę, próbują 

wskazać jej granice, rzekę Wisłę, kilka większych miast (Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk). 

Załącznik nr2 - Mapa Polski dla dzieci 

 
Gdzie jest moja mała ojczyzna? – rozmowa w oparciu o słowa piosenki 
( Pomoce: podkład muzyczny do piosenki „To jest mój kraj”; mapa Polski; ilustracje przedstawiające treść 
piosenki) 

Dzieci siadają na dywanie i słuchają piosenki „To jest mój kraj”. 
W trakcie odtwarzania utworu rodzic rozkłada na dywanie obrazki ilustrujące jego treść. Po 
wysłuchaniu piosenki dzieci próbują wymienić nazwy wszystkich 
miejsc, o których słyszały, i odpowiadają, czy kojarzą im się z Polską. Następnie na mapie 
Polski starają się wskazać miejsce, w którym znajduje się ich miejscowość. 
Załacznik nr 3- Ilustracje do wiersza „Gdzie jest moja mała ojczyzna?” 
Link do piosenki:  https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/to-jest-moj-kraj/s-HI4xhtVowOA 
 
 
To jest mój kraj 
 
Tutaj dom mój i rodzina ukochana, 
park, przedszkole, okolica dobrze znana. 
A tuż obok rosną kwiaty, stare drzewa 
i chór ptaków gdzieś w konarach pięknie śpiewa. 
Ref. To jest mój kraj, to moja Polska, 
ja jestem Polką, ty – Polakiem. 
To nasze miejsce, tu jest nasz dom, 
gdzie Wisła płynie swoim szlakiem. 
Tu odkrywam, tutaj uczę się z ochotą, 
jak kochać ojczyznę i jak być patriotą. 
Wszędzie słychać polski język – nasz ojczysty 
i rozbrzmiewa hymn tak piękny, uroczysty. 
Ref. To jest mój kraj, to moja Polska… 
Tu, gdzie Bałtyk i gdzie Tatry – nasze góry, 
których szczyty sterczą aż po same chmury. 
Każde miasto, każda wioska, nawet mała, 
to jest właśnie ukochana Polska cała. 
Ref. To jest mój kraj, to moja Polska… /2× 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/to-jest-moj-kraj/s-HI4xhtVowOA


Załącznik nr 2- Mapa Polski dla dzieci 

 

 
 

 
 
 

 

Polska to... – swobodne wypowiedzi dzieci. Dzieci dzielą się swoją wiedzą, kończąc zdanie: 

Polska to...Rodzic  zwraca uwagę na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym. 

Zachęca do wypowiadania się całym zdaniem 

 

 



Mój kraj – nauka słów i melodii piosenki 

( Pomoce: ilustracje przedstawiające treść piosenki; podkład muzyczny do piosenki „To jest mój kraj”) 

Rodzic odtwarza piosenkę „To jest mój kraj”  a dzieci układają ilustracje (pomoce z zabawy 

„Gdzie jest moja mała ojczyzna?”) w takiej kolejności, w jakiej pokazane miejsca występują w 

utworze. Następnie prowadzący ponownie odtwarza nagranie utworu, a przedszkolaki 

weryfikują, czy ułożyły obrazki we właściwej kolejności, i starają się włączyć w śpiew refrenu. 

 

 

Historia Polski według dzieci-film  animowany 
 Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg

