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TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna. 

TEMAT DNIA: Jak Polska długa i szeroka. 

 

1. Zabawa integracyjna (Rodzic czyta rymowankę i razem z dzieckiem wykonuje 

polecenia).  

Zrób do przodu dwa kroki 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz, dwa, trzy, 

pokaż jaki lew jest zły. 

Teraz w bok kroki dwa, 

niech zabawa dalej trwa. 

Przysiad i do góry skok, 

rozkrok, skłon i ręce w bok. 

Obróć się na pięcie w koło 

i uśmiechnij się wesoło! 

 

2. Rozwiązywanie zagadek:  

Pytanie nietrudne 

– to każdy przyzna: 

jak się nazywa 

twoja Ojczyzna?... (POLSKA) 

 

 

 



Wisi wysoko. Biało-czerwona.  

Często z wiatrem musi się zmagać.  

To symbol Polski, to nasza… (FLAGA) 

 

 

W górach mieszka wielki ptak. To jest naszej Polski znak 

Zobaczysz go kiedyś może, to jest przecież biały...(ORZEŁ) 

 

 

3. Rozmowa o symbolach Polski. 

 Flaga - płat tkaniny określonego kształtu i barwy (barw) przymocowywany do 

drzewca. Flaga Polski ma kolory: biały i czerwony. 

 Godło - jest to wizerunek białego orła w koronie na czerwonym tle. 



 Hymn - jest uroczystą i podniosłą pieśnią pochwalną, komponowaną na cześć 

szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny. Jest najważniejszą pieśnią w naszym kraju. 

4. Zapoznanie się z wierszem Elżbiety H. Krystek- Jones pt. „Polska” 

(przeczytanego przez Rodzica bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na 

profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”).  

 

Mam na swoim biurku globus kolorowy. 

Opowie o krajach, chociaż nie zna mowy. 

Poszukaj w Europie krainy znaczonej 

barwami koloru: żółtej i zielonej. 

 

Ciągnie się od Karpat - to skaliste góry, 

aż do morza Bałtyk. Popatrz więc do góry. 

Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą. 

To są piękne rzeki. Mają wodę modrą. 

 

A najdłuższa rzeka, która z gór wypływa 

i do morza wpada - Wisła się nazywa. 

Stolica - Warszawa. Każdy jest z niej dumny. 

Przeniósł ją z Krakowa król Zygmunt z “Kolumny”. 

 

Piękne góry Tatry wszystkich zapraszają. 

Bajecznie niezwykłą panoramę mają. 

Bielusieńkie plaże Bałtyk oferuje, 

nadmorskie wycieczki zawsze proponuje. 

 

Cudowne Mazury kuszą swą urodą 

i Kraina Jezior z przeźroczystą wodą. 

W swym rodzinnym kraju warto wszystkich gościć.  

To jest nasza POLSKA! Nie mam wątpliwości. 

 



5. Oglądanie mapy Polski i wodzenie palcem po linii oznaczającej granicę kraju.   

Wyjaśnienie, co oznaczają kolory na mapie:  

 zielony – niziny,  

 żółty – wyżyny, 

 brązowy – góry,  

 niebieski – woda (morze, jeziora, rzeki). 

 

 

 

 



6. Czy Polska jest pięknym krajem? 

Swobodna rozmowa Rodzica z dzieckiem na powyższy temat. Wymiana spostrzeżeń i uwag. 

Próba wspólnej odpowiedzi na pytanie.  

7.  „Orły do gniazd” – zabawa ruchowa. 

Dziecko staje w wyznaczonym punkcie - gnieździe. Kiedy zaczyna grać muzyka, dziecko 

„orzeł” porusza się swobodnie po dywanie. Kiedy muzyka cichnie, szybko wraca do gniazda. 

Uwaga:  Jako „gniazdo” można wyznaczyć jakiś punkt na podłodze lub można położyć w tym 

miejscu np. poduszkę. 

8. „Biało-czerwone barwy” – praca plastyczna. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 farby: biała i czerwona, 

 czarna kartka formatu A4, 

 dwie słomki, 

 szablon Polski formatu A5. 

Sposób przygotowania: 

1. Kontur Polski wycinamy. 

2. Wycięty szablon kładziemy na środku większej kartki. 

3. Za pomocą białej farby i słomki, stemplujemy kartkę od górnej części, aż do połowy 

szablonu Polski. Należy uważać, żeby szablon się nie przesunął. 

4. Kiedy zapełnimy górną część kartki, bierzemy czerwony kolor i to samo robimy z 

drugą częścią. 

5. Na koniec zdejmujemy szablon z pomalowanej kartki. Trzeba uważać, żeby farba się 

nie rozmazała. 

6. Odkładamy pracę do całkowitego wyschnięcia. 

Powodzenia  



 Uwaga: kolor kartki, na której wykonacie pracę plastyczną jest dowolny. Możecie wybrać 

taki, jaki Wam się podoba. Jeśli nie macie w domu słomek lub kropeczki są za małe, możecie 

wykorzystać do stemplowania np. własne palce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


