
W tym tygodniu  realizować będziemy tematykę związaną z Polską - Naszą Ojczyzną. Aby bardziej 

przybliżyć Wam te wiadomości  zapraszam Was do wykonania poniższych zadań. 
2 Maja obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,  natomiast dzień 3 Maja to Święto 

Konstytucji, obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. 

 

Na początek zapraszam Was do wysłuchania piosenki związanej z naszym tematem. Znajdziecie ją tutaj: 

https://youtu.be/plug6OIrxRM  

 

1. Posłuchaj opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. 

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. 
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 pospiesznie 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. 

2. Dziecko odpowiada na pytania: 

-  Co malował Olek? 

-  Co oznaczają kolory naszej flagi?  

3. Przypomnij sobie i powiedz jakie znasz Polskie symbole narodowe? 

Świetnie ☺ powiedziałeś, że jednym z naszych symboli narodowych jest flaga. Znajdź flagę Polski 

wymieszaną z biało-czerwonymi flagami innych krajów. 

 



                                           
 

4. Kolejnym symbolem,  który na pewno wymieniłeś jest godło Polski. Przyjrzyj się obrazkowi poniżej. 

Rodzic prosi, aby dziecko opisało jego wygląd. Pyta: Co łączy wszystkich Polaków? (Np. język, 

tradycja) 

                              

  



                          

5. Rodzic pyta: Co charakterystycznego oprócz flagi i godła ma każdy kraj? Jestem pewna, że już 
podałeś taką odpowiedź wcześniej. Można zadać dziecku zagadkę: 

 Na baczność stoimy, kiedy go słuchamy. 

 O ciszę i powagę zawsze wtedy dbamy. (hymn) 

• Jak myślisz Co to jest hymn?  Rodzic podaje tytuł hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego oraz 

przypomina, że podczas śpiewania (słuchania) hymnu obowiązuje odpowiednia postawa.  

            Zaśpiewaj go wspólnie z rodzicami, jestem pewna, że doskonale pamiętasz słowa ;) 

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

Następnie prowadzimy z dzieckiem rozmowę  zadając pytania: W jakich sytuacjach śpiewamy hymn 

Polski? Gdzie można zauważyć flagę Polski? Gdzie widziałeś/aś godło Polski?  

6. Dziecko przygląda się mapie Polski poniżej i wspólnie z rodzicem ją omawia. Jeśli macie w domu 

swoją mapę to również możecie ją wykorzystać w tym ćwiczeniu. Pomocna będzie także mapa 

Europy.  

 

 
 

Dziecko wskazuje  stolicę  Polski – Warszawę. Można także wspomnieć o tym, że pierwszą stolicą Polski 

było Gniezno, a drugą był Kraków i wskazać je na mapie.  Odszukaj na mapie, gdzie znajdują się góry, 

morze, jeziora. Zwróć uwagę na kolory, jakimi te miejsca są oznaczone na mapie (niebieski, 

pomarańczowy). Kolorem zielonym na mapie oznaczono tereny nizinne, na których rosną m.in. lasy lub na 

których znajdują się pola, łąki, pastwiska. W jaki sposób są oznaczone na mapie rzeki? Wskazują najdłuższą 
rzekę – Wisłę.  Pokaż, gdzie Wisła rozpoczyna swój bieg i gdzie go kończy. 

7. Nawiązując do poprzedniego ćwiczenia. Spójrz na mapę i powiedź co jeszcze można na niej 

zauważyć? Myślę, że pomocna może być ta zagadka. 

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie. 



     Czasem też się w domach swoich odwiedzacie. (sąsiad) 

• Powiedz Czy Polska ma sąsiadów? Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? (Poza granicami naszego 

kraju). Ilu Polska ma sąsiadów? Wymień nazwy państw, podziel je na sylaby, policz z ilu sylab 

składa się dana nazwa państwa, przegłoskuj ją.  

• Czy wiesz na jakim kontynencie leży Polska? Wyjaśnij wspólnie z rodzicem pojęcie UNIA 

EUROPEJSKA.  

8. A teraz zapraszam Was do wspólnej zabawy ruchowej pt. Podróż po Polsce. 

Rodzic przygotowuje kartoniki w kolorach: zielonym, niebieskim, pomarańczowym. 

Proponuje dziecku podróż po Polsce. Podnosi do góry niebieski kartonik oznaczający wodę – dziecko 

przeskakuje morskie fale, następnie podnosi zielony kartonik, symbolizujący łąki i pola – dziecko chodzi po 

wysokiej trawie i wącha kwiaty. Na końcu rodzic podnosi pomarańczowy kartonik oznaczający góry – 

dziecko naśladuje wspinanie się po górach. 

9. W naszym opowiadaniu wspomnieliśmy o takim ważnym dniu dla nas Polaków. 

Co to za święto? 

Kiedy wszędzie flagi polskie powiewają 
i wszyscy Polacy ulice, okna, balkony 

nimi ozdabiają. (Dzień Flagi) 

• Rodzic pyta: Kiedy obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? Dlaczego flaga ma swoje 

święto? Jak obchodzimy Dzień Flagi?  

Rodzic uzupełnia odpowiedz dziecka przekazuje dziecku informację, iż flaga narodowa jest jednym z 

najważniejszych polskich symboli. Podnoszona jest na budynkach urzędów państwowych (w tym także na 

budynku przedszkola) w czasie świąt i uroczystości państwowych, a także podczas spotkań 
międzynarodowych.  

Dni, w których flaga państwowa obowiązkowo musi być w tym miejscach podnoszona, są ściśle określone. 

Jest to oznaka jedności narodu i miłości do ojczyzny. Na domach prywatnych nie ma obowiązku 

umieszczania flagi, wielu ludzi jednak robi to, aby wyrazić swoje patriotyczne uczucia.  

Podnosząc  flagę na budynek, należy pamiętać o tym, że nie może ona dotykać ziemi ani podłogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści zawarte w niniejszych propozycjach zajęć zostały opracowane na podstawie Przewodnika  

Metodycznego Olek i Ada  BB+, cz. 5 oraz według pomysłów własnych nauczyciela. 

Materiał można podzielić na dwa dni. Pozdrawiam -  Pani Ania ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonaj flagę Polski. 2 Maja umieść ją w widocznym miejscu. Pomaluj ją farbą lub przyklej kawałki 

papieru w naszych barwach ojczystych.  Wytnij ją nożyczkami. Do wyciętej chorągiewki przyklej patyczek. 

 

Naucz się rymowanki: 

Ojczyzna to miejsce, które bardzo kochamy. 

Nazwę naszej ojczyzny głośno wymawiamy. 

Dziecko mówi słowo Polska 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na poniższej mapie Polski narysuj to co Ci się z nią kojarzy. 

 

 

 

 

 


