
PIĄTEK 15 MAJA 2020 

Temat: Polskie symbole narodowe. 
 

Dziś poznamy kolejny symbol narodowy - hymn . Zachęcam do wspólnej pracy. 

 

1. Zabawa dydaktyczna Jak się nazywasz? Ćwiczenia słuchowe Dzielimy na sylaby. 

Prosimy, by dziecko przedstawiło się (podało swoje imię i nazwisko oraz adres 

zamieszkania).  

Dlaczego warto wiedzieć jak się nazywamy i gdzie mieszkamy? 

- Dobrze wiedzieć, jak się nazywacie, gdy zgubicie się w sklepie. Podchodzicie wtedy           

do ochroniarza albo pani ekspedientki/sprzedawczyni/kasjerki i mówicie, że zgubiliście się. 

Podajcie swoje imię (i nazwisko). Wtedy pan albo pani ogłosi przez głośnik, że czekacie 

bezpiecznie na rodziców we wskazanym miejscu. Nigdy nie podchodźcie do obcych osób. 

- Dobrze wiedzieć jak się nazywacie i gdzie mieszkacie, gdy coś złego wydarzy się                 

w Waszym domu i musicie wezwać pomoc. Pamiętacie numer alarmowy, który połączy nas    

z każdą jednostką? Ten numer to 112. Gdy w słuchawce odezwie się dyspozytor, wtedy 

musimy wytłumaczyć, co się stało, podać nasze imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

Będzie wtedy wiadomo, gdzie ma przyjechać pogotowie, policja albo straż pożarna. 

- Pamiętajcie: NIGDY NIE PODAJEMY SWOICH DANYCH OBCYM OSOBOM. 

 

Ćwiczenia słuchowe. 

Wypowiadamy sylabami słowa związane z Polską, np.: fla-ga, god-ło, Wis-ła, War-sza-wa, 

za-mek, gó-ry, mo-rze, a zadaniem dziecka jest podanie całej nazwy. 

 

2. Słuchanie wiersza E. Stadmuller Kim jesteś? 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. 

E. Stadmuller 

Kim jesteś? 

Czy wiesz, kim jesteś? 

- To oczywiste! 

- Co jest Ci bliskie? 

- Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

- biało-czerwone, 

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. 

 

 



Zachęcam do rozmowy po odczytaniu utworu: 

- O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 

- Jakie są nasze barwy narodowe? 

- Jak wygląda nasze godło? 

- Jak się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce? 

- Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 

 

3. Oglądanie flagi i godła Polski. 

Przypominamy dziecku wygląd flagi oraz prezentujemy godło. 

 

 
Flaga Polski jest biało-czerwona. 

Nasza flaga zawieszona jest na instytucjach państwowych. Wywieszana jest również podczas 

ważnych uroczystości na naszych domach, np.: 11 listopada, 2 i 3 maja. 

 

 

 
Godło Polski 

– Orzeł Biały z rozłożonymi skrzydłami w złotej koronie, ze złotym dziobem i pazurami       

na czerwonym tle. 

Godło zawieszone jest w wielu instytucjach, np.: w szkołach, urzędach. 

 

 



4. Słuchanie hymnu narodowego. 

Każde państwo, oprócz godła i flagi, ma swój hymn. Nasz hymn to Mazurek Dąbrowskiego. 

Odsłuchajcie go razem z rodzicami. Pamiętajcie, że podczas hymnu musimy zachować 

powagę oraz przyjąć postawę na baczność. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s 

 

5. Praca w karcie pracy – 4-latki. 

Karta pracy cz.2, s. 43. 

Dziecko: 

- ogląda zdjęcie, 

- uzupełnia brakujące fragmenty zdjęcia – nakleja naklejki, 

- rysuje po śladzie fale Wisły. 

 

6. Zabawy przy piosence Hyc, tup, klap. 

Zachęcam do zabawy przy piosence. Podskakujcie, tupcie i klaszczcie razem z bohaterami 

piosenki. link: https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

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

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 6 (owoce). 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc

