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Polskie symbole narodowe 
 

1.Segregowanie. Ćwiczenie sprawności i precyzji dłoni. 

Pomoce: klamerki do bielizny: białe i czerwone, talerze papierowe.  

Opis: dziecko przypina do krawędzi talerzyka, naprzemiennie, klamerki do bielizny w 

kolorach białym i czerwonym.  

2. Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi.  

Pomoce: flaga Polski, obrazki przedstawiające flagi państw, w tym Polski.  

Opis: rodzic demonstruje dziecku flagę Polski i mówi o symbolice barw narodowych, 

o tradycji wywieszania flagi z okazji świąt państwowych (mówi, że 2 maja jest Dniem 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej). Dziecko rozpoznają flagę Polski wśród kilku różnych 

obrazków flag.  

Można wykorzystać informację publikowane na stronie MEN: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-

nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-

publikacjaBialo-czerwonaquot.html 

3. Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe.  

Pomoce: czerwone i białe przedmioty, mogą być obrazki w danych kolorach, dwie 

obręcze.  

Opis: dziecko segreguje przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkładają 

obrazki z czerwonymi przedmiotami, do drugiej – z białymi. Rozglądają się po pokoju 

i wskazują przedmioty w czerwonym kolorze i w białym kolorze. Podają przykłady 

tego, co jeszcze jest czerwone i co jeszcze jest białe.   

4. Ćwiczenia logopedyczne. Powiewająca flaga.  

Pomoce: Flaga dla każdego dziecka (może być wykonana samodzielnie) / lusterko 

do drugiego ćwiczenia 

Opis: Dzieci wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami, naśladując wiatr 

dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny.  

Opis: Rodzic podaje dziecku lusterko, następnie objaśnia i pokazuje prawidłową 

wymowę głoski h, prezentuje głoskę h przy szeroko otwartej jamie ustnej tak, aby 

dzieci widziały pracę cofającego się języka. Dzieci powtarzają za rodzicem głoskę h, 

kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarzają sylaby: ha, ho, he, hu, hy. 
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5. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja 

Ojczyzna.  

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza go, a dzieci za nim powtarzają fragmentami:  
Ho, ho, ho, he, he, he!  
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  
Spoglądam na flagę, jak dumnie powiewa.  
„Kocham Cię, Ojczyzno” serce moje śpiewa.  
Ho, ho, ho, he, he, he!  
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  
Kocham wioski, miasta, kocham lasy, góry!  
I Morze Bałtyckie, i jeszcze Mazury…  
Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  
Kocham hymn, nasz język i Orła Białego.  
„Kocham Cię, Ojczyzno!” – płynie z serca mego.  
Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  
A za kilka lat, kiedy będę duży,  
chciałbym całym sercem Tobie, Polsko, służyć!  
Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.  
 
6. Zabawa konstrukcyjna Budujemy Polskę.  

Pomoce: Skakanki, klocki 

Opis: Rodzic układa na podłodze ze skakanek kontur granic Polski, a zadanie dzieci 

polega na wypełnieniu go różnego rodzaju budowlami. Dzieci omawiają, co 

zbudowały.  

7. Słuchanie hymnu narodowego. Nagranie Mazurka Dąbrowskiego 

Opis: Rodzic przypomina, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy 

zachować powagę, ponieważ jest to nasz symbol narodowy, włącza nagranie hymnu 

– dzieci słuchają, stojąc prosto. Po wysłuchaniu nagrania rodzic wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach możemy usłyszeć hymn narodowy.  

8. Zabawa orientacyjno-porządkowa Słowa po polsku.  

Opis: rodzic prosi, aby dzieci posłuchały kilku słów w obcych językach. (Jeśli chcą, 

mogą spróbować określić, jaki to język). Następnie dzieci rozbiegają się i zatrzymują 

na klaśnięcie rodzica. Kiedy rodzic wypowiada słowa po polsku, dzieci powoli zbliżają 

się w jego kierunku. Kiedy wypowiadane słowa są w obcym języku, dzieci się nie 

ruszają. I 

9. Zabawa niedokończone zdania.  

Opis: Rodzic wypowiada kolejne zdania, a dzieci je kończą: Kraj, w którym 

mieszkam, to... Godło Polski przedstawia... Flaga Polski ma dwa kolory: ... Gdy 

słyszymy hymn, musimy... Nasze symbole narodowe to... 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


