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TEMAT TYGODNIA: POLSKA TO MÓJ DOM 

 

TEMAT DNIA : POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 
 

1. Rozgrzewka  

 

Na dobry początek dnia poćwiczcie razem z Pipi i Scooby.   

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c     

 

2. Poproszę Rodziców o przeczytanie wiersza  

 

„Polska” (fragment) Małgorzata Strzałkowska  

 

Polska leży w Europie.  

Polska to jest kraj nad Wisłą.  

Polska leży nad Bałtykiem.  

I to wszystko? 

 Nie! Nie wszystko!  

 

Polska naszą jest ojczyzną                                                          

 – Tu żyjemy, tu mieszkamy.  

Tu uczymy się, bawimy,  

I marzymy, i kochamy.  

 

Herb, czasami zwany godłem,  

To jest wspólny znak rodaków.  

Orzeł na czerwonej tarczy  

To odwieczny herb Polaków. 

 

Flaga jest symbolem państwa.  

Tak wygląda polska flaga –  

Biały kolor to szlachetność,  

Czerwień – męstwo i odwaga. 

  

Polskim Hymnem Narodowym  

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

3.  A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c


 Jak nazywa się nasza ojczyzna?;  

 Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce?; 

 Jak wygląda godło Polski?;  

 Jak wygląda flaga Polski?;  

 Dlaczego należy kochać swój kraj?. 

 

4. „Mazurek Dąbrowskiego”  – R. wprowadza dzieci do właściwego słuchania hymnu 

narodowego:  

 

 W jakich okolicznościach słyszycie hymn Polski? 

 Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym 

turnieju?  

 W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu? 

  

R. powtarza z dziećmi wers po wersie fragment tekstu hymnu (dwie zwrotki). Następnie 

odtwarza nagranie hymnu i prosi dzieci, żeby wstały i spróbowały go zaśpiewać. 

 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” 

 sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany  

 

Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła,  

Szablą odbierzemy. 

 

 Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

Będziem Polakami.  

Dał nam przykład Bonaparte,  

Jak zwyciężać mamy.  

 

Ref.: Marsz, marsz… 

 

Jak Czarniecki do Poznania  

Po szwedzkim zaborze,  

Dla ojczyzny ratowania  

Wrócim się przez morze.  

 

Ref.: Marsz, marsz…  

 

Już tam ojciec do swej Basi  

Mówi zapłakany –  

Słuchaj jeno, pono nasi  

Biją w tarabany.  

 



Ref.: Marsz, marsz… 

 

Poniżej link: 

 

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

 

5. Zabawa ruchowa „Zwiedzamy Polskę”.  

 

Dzieci  biegają po dywanie w rytm muzyki. Jeśli zobaczą niebieski kartonik – symbolizujący 

wodę – przeskakują przez morskie fale, pływają. Kartonik zielony oznacza łąki i pola – dzieci 

chodzą po wysokiej trawie, wąchają kwiaty. Kartonik żółto-pomarańczowy oznacza góry – 

dzieci naśladują górską wspinaczkę. 

 

 

6. „Katechizm polskiego dziecka” – przypomnienie wiersza 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI 

 

                                               
 

 

7. Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

                                                                                                  
8. „Godło Polski” , Flaga Polski   – praca plastyczna  (technika dowolna). 

Jak zawsze liczę na Waszą kreatywność. 

 
9. „Układamy napis” – zabawa ruchowa.  

 

R. pokazuje wyraz POLSKA, dzieci próbują odczytać  napis. Zadaniem dzieci  za pomocą 

różnego materiału ( klocki, nakrętki plastikowe itp;)  jest ułożenie napisu Polska lub za 

pomocą alfabetu. ( forma dowolna ). 

 

10. Obejrzyj film „Polak mały!” 

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

 

 
11. Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie 

napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami. • KP4, ołówek, nożyczki, klej  

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI
https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


• Praca z KP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, 

kolorowanie rzek na mapie. •  

 

Materiały dla chętnych 

 

karty pracy 

 

Popraw po kropkach , potem możesz  wykleić plasteliną lub pomalować  

 

Karty proszę powiększyć według uznania, 

 

 

 

Puzzle  



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

POWODZENIA!!!!!!! 


