
CZWARTEK 14 MAJA 2020 

Temat: Kolory flagi. 
 

Dziś poznamy bliżej naszą flagę. Zachęcam do wspólnej pracy. 

 

1. Zabawa Dzień flagi. 

 
To jest flaga Polski. Składa się ona z dwóch poziomych pasów – górny jest w kolorze białym, 

a dolny w kolorze czerwonym. Barwy na fladze odwzorowują kolorystykę naszego godła. 

Biel reprezentuje białego orła i symbolizuje czystość. Czerwień odwzorowuje czerwone pole 

tarczy godła, a symbolizuje krew, odwagę i waleczność. Dzień flagi Polskiej obchodzimy       

2 maja. 

 

Znajdź wśród flag flagę Polski. 

        
 

2. Nasza flaga. 

Flaga Polski powiewa na budynkach wielu instytucji państwowych: na urzędach i szkołach. 

Możemy ją również zobaczyć podczas ważnych uroczystości państwowych oraz imprez 

sportowych, gdy np.: któryś z polskich sportowców odbiera medal. 

 

 



Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze  i instytucje państwowe, jak 

również obywatele i instytucje prywatne. 

 

 
Flaga państwowa z godłem – drugi wariant polskiej flagi państwowej. Ma dwa pasy poziome 

– u góry biały, u dołu czerwony, i godło Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku pasa białego. 

 

3. Flaga Polski – praca plastyczna. 

Zachęcam do wykonania flagi Polski z dostępnych w domu materiałów. Można podzielić 

kartkę A4 na dwie równe części i dolny pas pokolorować na czerwono. Naszą flagę 

mocujemy do kijka i gotowe. 

 

4. Ćwiczenia oddechowe Powiewająca flaga. 

Do tej zabawy wykorzystujemy wcześniej przygotowaną flagę. Dziecko wciąga powietrze 

nosem, wypuszcza ustami, naśladując wiatr dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz 

słaby i delikatny. 

 

5. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja Ojczyzna. 

Odczytujemy dziecku wiersz. Powtarzamy go, a dziecko za nami, fragmentami: Ho, ho, ho, 

he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  

B. Szelągowska 

Moja Ojczyzna 

 

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. 

 

6. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty ze strony 5 (obrazek liścia). 

 

7. Zabawa Strażak – zabawa w podskokach. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

RELIGIA 

Temat: Z najbliższymi śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.  

 
Najpierw zaśpiewajmy litanię: https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU 

Wydrukuj i pokoloruj obrazek Matki Bożej Łaskawej (lub on-line):  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/matka-boza-laskawa 

 
ks. Witold Gromadzki 
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