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TEMAT TYGODNIA: MOJA OJCZYZNA. 

 

TEMAT: JAK POLSKA DŁUGA I SZEROKA. 

 

 

 

 
1. Wysłuchaj opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Dzień flagi” 

(przeczytanego przez Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 
 „Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała 

je od babci Halinki. „Kredki w trzydziestu kolorach” - tak jest napisane na 

opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale wierzy babci. Ostrożnie dotyka 

paluszkiem kolejnych kredek. „Prześliczne!” - myśli. Wydaje się Adzie, że 

kredki uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład 

różowego kota albo słonia w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego 

królika? „Trudny wybór” - myśli Ada i aż wzdycha. Olek, który siedzi obok, 

przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki.                                                     

- Pożycz mi czerwoną kredkę - prosi siostrę.  

Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie z 

czerwoną, najpiękniejszą i najweselszą ze wszystkich kredek.  

- Dlaczego chcesz czerwoną? Buraczkowa też jest ładna. I pomarańczowa też - 

podsuwa bratu inne kredki. 

- Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich  

kolorach jest nasza flaga? - pyta Olek.  

Ada pośpiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona 

nie wie takich rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy 

czoło. 

- Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa 

kolory. Gdyby była w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza - mówi. 

- Ja nie mogę! Słyszysz, tato?! - woła Olek.  

Tata kiwa głową i zwraca się do Ady. - Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, 

mimo że na świecie jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to  

barwy polskiego herbu: białego orła na czerwonym tle. Biel oznacza czystość i 

uczciwość, czerwień odwagę i waleczność.  

- Aha - Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie.  

- Ja też chcę rysować odwagę i waleczność - mówi.  

Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych flag.  

- Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi - mówi mama. 



W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok  

podziwiać swoje dzieło. Ich okna zdobią małe biało-czerwone flagi. 

- Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku - chwali sąsiadka z drugiego 

piętra.   

- A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są 

najśliczniejsze - zapewnia ją Ada”. 

 

 Od kogo Ada dostała kredki? 

 Co oznaczają kolory naszej flagi? 

 Co robiła cała rodzina Ady? 

 Gdzie zostały przyczepione biało-czerwone flagi? 

 Kto pochwalił ozdobione okna? 

 

 

2. Dzień Flagi Polskiej. 

Sprawdź w kalendarzu, odpowiedz na pytania i wskaż odpowiednią kartkę. 

 

 Kiedy obchodzimy Dzień Flagi Polskiej?  

 Jakie święta obchodzimy w pozostałe dni? 

 

 

 
 

 

  



3. Powiedz, co widzisz na obrazkach. 

 

 
 

 

 

4. Zabawa: Powtórz zdania. 

Rodzic czyta zdania, a dziecko powtarza. 

 

Polska to wiele miast i wsi.  

Osoby z Polski to Polacy.  

Symbole Polski to flaga, godło i hymn.  

Polska leży w Europie. 

 

5. Zabawa połączona z maszerowaniem. 

Dziecko maszeruje po pokoju i wykonuje polecenia zawarte w słowach 

rymowanki. 

 

Hej idę naprzód żwawo, 

nóżką lewą, nóżką prawą. 

Hej maszeruje drogą, 

prawą nogą, lewą nogą. 

I klaszczę wciąż rękami, 

nad głową, nad głową. 

Potem z lewej, z prawej strony, 

no i podskok. Już zrobiony? 

 

  



6. Karta pracy: Mapa Polski. (Załącznik 1) 

Przeczytaj samodzielnie lub z Rodzicem napisy znajdujące się w ramkach. 

Podziel słowa: flaga, godło na głoski i sylaby. 

 

 

7. Zabawa: Dokończ zdania. 

Rodzic mówi początek zdań, a dziecko je kończy.  

 

Kraj, w którym mieszkam to…………. 

 

Mieszkam w.........................          

 

Lubię swoją miejscowość, bo................ 

 

 

8. Karta pracy: Obrazki. (Załącznik 2) 

Skreśl litery, które tworzą nazwy podanych obrazków. Z pozostałych liter  

(po przekątnej) odczytaj hasło. Podaj głoski, którymi zaczynają się nazwy 

obrazków w kółkach i utwórz z nich słowo. Otocz pętlą właściwe zdjęcie  

z podpisem (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

9. Karta pracy: Droga Oli. (Załącznik 3) 

Do jakiej postaci dojdzie Ola? Znajdź i narysuj drogę z obrazkami, których 

nazwa zaczyna się głoską „d” (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze). 

 

10.  Opowieść ruchowa: Skok przez Polskę.  

Rodzic czyta, a dziecko wykonuje czynności. 

 

Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dziecko naśladuje 

odgłosy: szuuuu, szuuuuu). Przed wskoczeniem do wody musimy się rozebrać 

do stroju kąpielowego (naśladuje rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. 

Zróbmy kilka pajacyków i skłonów (wykonuje ćwiczenia). A teraz siuuup 

(powtórz) do wody. Oj, trochę zimno, brrr (powtórz i pokaż jak się trzęsiesz z 

zimna). Spróbujmy zanurkować - bul, bul, bul (powtarza i naśladuje 

nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy (naśladuje czynności) i 

wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy, gdzie 

weźmiemy udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegnie). 

Chwila odpoczynku na wypicie wody (naśladuje picie) i wykonujemy dłuuugi 

skok w góry (wykonuje skok obunóż). Wspinamy się na najwyższy szczyt -

Rysy, nie jest to łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (naśladuje). Ale już 



niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek 

(siada i naśladuje oglądanie widoków). 

 

11.  Karta pracy: Flagi. (Załącznik 4) 

Otocz czerwoną pętlą rysunki flag, które są zwrócone w prawą stronę.  

Otocz niebieską pętlą rysunki flag, które są zwrócone w lewą stronę. Pokoloruj 

flagi w wybranej pętli tak, żeby wyglądały jak flagi Polski (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze bez kolorowania). 

 

12.  Flaga Polski - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 

- biała i czerwona kartka, 

- klej, 

- taśma, 

- nożyczki, 

- patyczek do szaszłyków. 

 

Białą kartkę złóż na pół i przetnij po złożonej linii. Jedną część białej kartki 

ponownie złóż na pół. Czerwoną kartkę potnij na kawałki. Czerwonymi 

kawałkami wyklej połowę białej kartki. Do biało-czerwonej kartki taśmą 

przyklej patyczek. Flaga Polski gotowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Przeczytaj samodzielnie lub z Rodzicem napisy znajdujące się w ramkach. 

Podziel słowa: flaga, godło na głoski i sylaby.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Skreśl litery, które tworzą nazwy podanych obrazków. Z pozostałych liter  

(po przekątnej) odczytaj hasło. Podaj głoski, którymi zaczynają się nazwy 

obrazków w kółkach i utwórz z nich słowo. Otocz pętlą właściwe zdjęcie  

z podpisem (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

Do jakiej postaci dojdzie Ola? Znajdź i narysuj drogę z obrazkami, których 

nazwa zaczyna się głoską „d” (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik 4 

 

Otocz czerwoną pętlą rysunki flag, które są zwrócone w prawą stronę.  

Otocz niebieską pętlą rysunki flag, które są zwrócone w lewą stronę. Pokoloruj 

flagi w wybranej pętli tak, żeby wyglądały jak flagi Polski (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze bez kolorowania). 

 

 

 

 
 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 
Przyjrzyj się znakom trzymanym przez dzieci i idź zgodnie z rytmem. Dokąd 

wybierają się Jaś i Ola? Jakiego miasta jest to symbol? 

 

 

 
 

 



Dorysuj lub skreśl elementy tak, żeby każdy przedszkolak miał 1 kokardę 

narodową i 1 flagę.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


