
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kto Ty jesteś? Polak mały...”.

1. „Polskie symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic układa na dywanie karty obrazkowe przedstawiające polskie symbole narodowe pytając

dziecko:  „Jak myślisz co przedstawiają te obrazki?” i rozmawia z dzieckiem na ich temat – po

rozmowie o hymnie dziecko słuchają go stojąc na baczność. 

Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn czyli symbole narodowe. Z pierwszym symbolem

narodowym już się zapoznaliśmy. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to nasze godło. 



Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały symbolizuje czystość i orła białego,

kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i waleczność oraz miłość. Flagę możemy

zobaczyć  podczas  uroczystości  państwowych  i  sportowych  oraz  na  budynkach  państwowych.

Możemy również wywiesić ją przed swoim domem podczas świąt narodowych np. 3 maja w Święto

Konstytucji 3 maja. Całkiem niedawno, bo w 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi. Obchodzimy go

2 maja. W tym dniu okazując szacunek naszej fladze wywieszamy ją w widocznym miejscu.

Nasz trzeci symbol narodowy to hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, który został napisany przez

Józefa Wybickiego. Hymn można usłyszeć podczas uroczystości państwowych i sportowych. 

W trakcie jego słuchania i śpiewania okazujemy szacunek stojąc na baczność. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

2. „Policz i zakreśl” – wykonanie kart pracy.

Rodzic pokazuje kartę pracy i tłumaczy dziecku, jak należy wykonać zadanie (liczymy przedmioty

w każdej ramce i zakreślamy odpowiednią cyfrę). 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA




3."Symbolowe rytmy"- zabawa dydaktyczna.

Rodzic  prezentuje  na  dywanie  daną  sekwencje  z  wykorzystaniem symboli  narodowych:  godło,

flaga.  Zadaniem  dziecka  jest  powtórzyć  daną  sekwencję.  W  zadaniu  występuje  stopniowanie

trudności. np.:

1 sekwencja: godło-flaga; 

2 sekwencja: godło-flaga-godło; 

3. sekwencja: godło-godło-flaga-flaga.



4. „Barwy ojczyste” – wykonanie flagi Polski techniką wydzierania.

Rodzic wraz z dzieckiem wydziera kawałki białej i czerwonej bibuły lub kartki i umieszcza je w

osobnych pojemnikach, a następnie dziecko przykleja je na kartke (białe na górze, a czerwone na

dole). 





5. „Katechizm polskiego dziecka” – nauka fragmentu wiersza Władysława Bełzy. 

Rodzic recytuje dwukrotnie wiersz w całości, po czym mówi co drugi wers, pozwalając dziecku

odpowiadać na pytania. 

Katechizm polskiego dziecka 

(Władysław Bełza)

– Kto ty jesteś?

– Polak mały.

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?

– Między swemi.

– W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?

– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?

– W Polskę wierzę. (…)

6. ”Symbole narodowe”- oglądanie filmiku edukacyjnego.

Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych.

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

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

