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TEMAT TYGODNIA: MOJA OJCZYZNA. 

TEMAT DNIA: JAK POLSKA DŁUGA I SZEROKA. 

 

Dziś dowiesz się jak wygląda godło Polski oraz jakiego koloru jest flaga Polski. 

 

1. WIERSZYK.  

Wysłuchanie wiersza pt. „Kto Ty jesteś?”. 

- 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. 



- Czym ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie". 

 

2. PIOSENKA. 

 „Jestem Polakiem”. 

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

 

3. PRACA PLASTYCZNA. 

ORIGAMI  

GODŁO POLSKI – ORZEŁ BIAŁY NA CZERWONYM TLE 

Do wykonania pracy potrzebne będą:  

 1 kartka w czerwonym kolorze – na godło, 

 koła z białego papieru: 

- 3 koła o średnicy 7,5 cm  (wszystkie złożone na pół - skrzydła i tułów), 

- 17 kółek o średnicy 3,5 cm (3 złożone na pół - głowa i łapy, 2 złożone w dzióbek - 

szyja i dolna część tułowia, 12 złożonych ok. 4 mm za średnicą) 

- 3 kółka o średnicy 2,5 cm (2 złożone na pół, 1 złożone w dzióbek – ogon), 

 koła z żółtego papieru: 

- 6 kółek o średnicy 2 cm (złożone wszystkie na pół - korona, dziób i szpony), 

 klej,  

 nożyczki.  

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


 

 

Na czerwoną kartkę należy nakleić wycięte wcześniej kółka w taki sposób, żeby kształtem 

przypominały Orła Białego. Poniżej wzór pracy.   

 

 



4. ZABAWA RUCHOWA.  

„Pada deszczyk” 
 
Dziecko reaguje na szybkie zmiany hasła Rodzica: 

„Słońce” – maszeruje po pokoju i nosi przed sobą np. pokrywkę od pudełka. 

„Pada deszczyk” – idzie z uniesioną pokrywką od pudełka nad głową. 

„Kałuże” – kładzie pokrywkę na podłodze i przeskakuje przez nią. 

 

5. ZAGADKI. 

1. Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 

A na niej biel jest i czerwień. 

 

2. Herbem tego miasta, jest piękna syrenka, 

która miecz i tarczę trzyma w swoich rękach. 

Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 

i stolicą państwa polskiego mianowano. 

Przez nie rzeka Wisła przepływa, 

Zatem jak stolica Polski się nazywa? 

WARSZAWA 

3. Ta szeroka rzeka płynie, 

po polskiej krainie. 

Niczym błękitny, ostry nóż, 

przecina Polskę wzdłuż. 



Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 

W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę . 

 

 

5. PRZYPOMNIENIE. 

Godłem Polski jest Orzeł Biały w złotej koronie ze złotymi szponami i złotym 

dziobem na czerwonym tle. 

 

 

 



Flaga naszego kraju jest biało-czerwona. 

Czerwień to miłość, a biel czyste serce. 

 

 

Stolicą Polski jest Warszawa. 

 

 

 

 


