
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

08.05.2020 Polskie symbole narodowe 

Propozycje aktywności: 

 
1. Słuchanie wiersza E. Stadmüller 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. 

 
 

2. Pytania do wiersza:  
 

– O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 
– Jakie są nasze barwy narodowe? 
– Jak wygląda nasze godło? 
– Jaka się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce?  
– Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Przypomnienie polskich symboli narodowych. 
 
 
Są nimi: flaga Polski, godło Polski oraz hymn Polski. 
 
 

 
 
 

4. Mazurek Dąbrowskiego, hymn Polski i jego historia. Przeczytajcie ją wspólnie. 
 

Inna nazwa Mazurka Dąbrowskiego to Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń została 
stworzona w roku 1797 w mieście Reggio we Włoszech. Słowa napisał Józef Wybicki. Jako 
muzykę do nich wykorzystał melodię ludową nieznanego autora. Melodia ma cechy 
polskiego tańca narodowego – mazura. 
Mazurek Dąbrowskiego po raz pierwszy wykonany został 20 lipca 1797 roku w Reggio. Na 
drugi dzień Legiony wymaszerowały, uroczyście żegnane przez władze miasta. Od początku 
pieśń bardzo spodobała się wszystkim Legionistom. Szybko stała się też znana i śpiewana na 
terenach dawnej Polski. Wszystkim Polakom niosła nadzieję na odzyskanie niepodległości. 
Pieśń śpiewana była przez Polaków podczas wielkich wydarzeń takich jak powstania polskie 
czy I i II wojna światowa. Oficjalnie Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem polskim w 1926 
roku. Dziś wykonuje się go podczas ważnych wydarzeń i uroczystości, zawsze na stojąco w 
postawie na „baczność”. 

 
Do hymnu! https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


Czy wiecie, że w Będominie pod Gdańskiem znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego? 
Warto to miejsce dodać do listy wakacyjnych celów turystycznych. 
 
https://trojmiasto.tv/Bedomin-Muzeum-Hymnu-Narodowego-03-08-2018-video-29036.html 
 
 
Podsumujmy więc to, czego nauczyliśmy się w tym tygodniu. Odpowiedzcie na pytania (rodzic 
rozpoczyna zdanie, dziecko kończy): 
 

Kraj, w którym mieszkam, to... 
Godło Polski przedstawia... 
Flaga Polski ma dwa kolory: ... 
Gdy słyszymy hymn, musimy... 
Nasze symbole narodowe to... 
 

5. Kodowanki – barwy i symbole narodowe (w osobnym pliku). 

https://trojmiasto.tv/Bedomin-Muzeum-Hymnu-Narodowego-03-08-2018-video-29036.html

