
   Drodzy Rodzice i moje Kochane Biedroneczki    

 

Witam Was w następnym tygodniu edukacji na odległość, w którym 

będziemy się zajmować zagadnieniami związanymi z naszym krajem. Zadania, 

jakie wykonacie wspólnie z rodzicami pozwolą na kształtowanie postawy 

patriotycznej oraz poczucia przynależności narodowej.   

Piękne podziękowania, za wspaniałą współpracę i wysiłek wkładany  

w codzienne realizowanie zaplanowanych przeze mnie treści, składam na ręce 

Państwa-Rodziców. Przesyłam Wszystkim uśmiech, uściski i pozdrowienia.    

 

Beata Barbarzak  

 

Zadanie nr 1. 

Obejrzyj uważnie film edukacyjny o symbolach narodowych. Odszukaj na 

mapie Polski naszą stolicę oraz inne miasta, sprawdź czym się wyróżniają. 

Spróbuj zapamiętać podany wiersz, wspólnie z rodzicami przeanalizuj jego 

treść. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA – film edukacyjny  

                                                                             o symbolach narodowych  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 

„Kim jesteś?” - wiersz 

 

Czy wiesz kim jesteś? 

- To oczywiste! 

Co Ci jest bliskie? 

- Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy biało-czerwone. 

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.  

 

 

 

 

 



Zadanie nr 2. 

Posłuchaj nowej piosenki, zapamiętaj jej tekst i śpiewaj kolejne zwrotki 

oraz refren. Możesz stworzyć własny akompaniament (podkład muzyczny).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk  

 

 

„Piosenka o fladze” 

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona,  

wielką czcią jest otoczona. 

Ten symbol Polski chronią prawa,  

to ważna sprawa, poważna sprawa.  

 

1..Kiedy spojrzysz w górę, widzisz kolor biały,  

czystości, porządku to znak doskonały. 

Na dole czerwony kolor się znajduje,  

krew żołnierzy polskich on symbolizuje.  

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona…  

 

2..Święto Flagi w maju zawsze obchodzimy,  

z dumą naszą flagę na maszty wznosimy.  

Kiedy tak na wietrze dostojnie powiewa,  

to w sercach Polaków patriotyzm dojrzewa.  

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona…  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


Zadanie nr 3. 

Pomaluj farbami godło Polski posługując się techniką kropkowania. Dobierz 

odpowiednie kolory. 

 



Zadanie nr 4. 

Przygotuj się do wykonania kilku ćwiczeń ogólnorozwojowych, pamiętaj  

o właściwym stroju.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCw8z26KmTw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4  

 

Zadanie nr 5.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 40, 41, 42, 43. 

„Olek i Ada A+ 4-latek wyprawka plastyczna”: karta 26. 

„Olek i Ada A+ 4-latek książka”: str. 64, 65, 66, 67.  

 

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 5”: str. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.  

„Olek i Ada B 5-latek wyprawka plastyczna”: karta K, karta 20 .  

„Olek i Ada B 5-latek książka”: str. 68, 69, 70, 71, 72, 73.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCw8z26KmTw
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

