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„Polskie Symbole Narodowe” 

 

Dzień dobry kochani:) 

 

Dzisiaj przywitam Was zagadkami:) 

 

 

Co to takiego? 

 

Mali Polacy je dobrze znają, 

Wszystkie trzy szybko wymieniają:) 
 

Ta zagadka była bardzo trudna, bo sama ją wymyśliłam:) Jeśli ktoś ją rozwiązał, to brawa dla 

niego!!! Ale dla pozostałych mam kilka podpowiedzi:) 

 

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie, 

A na niej biel jest i czerwień. 
(flaga) 

 

Na czerwonej tarczy widnieje biały orzeł w koronie, 

Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. 
(godło) 

 

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 

Choć Wybicki jest autorem. 

Pieśnią jest państwa polskiego, 

Polski trzecim jest symbolem. 
(hymn) 

 

Tak więc tematem naszych dzisiejszych zajęć będą trzy.....SYMBOLE NARODOWE!  

 

 

1.  Każdy Polak jest sprawny i zwinny, dlatego dzieci rano ćwiczyć powinny :) 
Dziś zapraszam was na wesołe ćwiczenia z Gangiem Świeżaków:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 

2. Jestem małym patriotą i dobrze znam kraj, w którym mieszkam:) 

 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego animowanego filmu o naszej ojczyźnie. Oglądajcie 

uważnie, bo na końcu czeka na Was kilka zadań:) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

 

Jestem pewna, że z wszystkimi zadaniami poradziliście sobie znakomicie:) 

 

A na koniec tego zadania, spróbujcie odpowiedzieć na moje pytania: (Możecie spoglądać na 

ilustracje symboli narodowych, które przesyłam Wam w załączniku) 

- Ile mamy symboli narodowych? 

- Jak wygląda godło Polski? 

- Z jakich kolorów składa się flaga? 

- O czym musimy pamiętać podczas słuchania lub śpiewania hymnu? 

 

 

3. Polski język piękny jest, po polsku pisać i czytać chcę! 
 

Otwórzcie czytankę obrazkową, którą przesyłam Wam w załączniku. Samodzielnie lub z 

pomocą rodziców spróbujcie przeczytać krótkie opowiadanie o Polsce. Obrazki podpowiedzą 

Wam, o czym jest mowa w tekście :) 

 

 

4. "Orzeł czy reszka?" - polska gimnastyka z monetą:) 
 

Usiądźcie wygodnie, spróbujcie rzucić monetą. Jeśli wypadnie ORZEŁ - wymyślcie jakieś 

zadanie gimnastyczne, np. stań na jednej nodze jak bocian, podskocz jak poznański koziołek 

(możecie skorzystać z obrazkowych propozycji "Polska gimnastyka", które przesyłam w 

załączniku). Jeśli wypadnie RESZKA - wymieńcie wszystkie symbole narodowe albo 

odszukajcie jak najwięcej białych lub czerwonych przedmiotów w domu:) Stwórzcie własne 

zasady gry i do dzieła!!! 

 

 

5. "Z czego słynie Polska? "- czyli pora szeroko otworzyć oczka:) 
 

Wydrukujcie lub spójrzcie na ekranie na fotografie w pliku "Z czego słynie Polska?" 

Spróbujcie nazwać, co się na nich znajduje. A teraz wybierzcie lub wskażcie palcem tylko te, 

które kojarzą Wam się z Polską. Czy wiecie do jakich państw pasują pozostałe ilustracje? 

 

 

6. Zadania Małego Polaka - Koło Fortuny :) 

 

Pora się trochę poruszać i przypomnieć sobie, czego już się dowiedzieliście o Polsce:) 

Zakręćcie kołem i ...BAWCIE SIĘ DOBRZE!!! 

https://wordwall.net/pl/resource/1688656/polska 

 

 

7. A teraz pora uruchomić główki - jesteście gotowi na Quiz Małego Patrioty? 

 

Odpowiedzcie na kilka pytań o Polsce:) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://wordwall.net/pl/resource/1688656/polska


https://wordwall.net/pl/resource/1691839/quiz-małego-patrioty 

 

 

8. Dla chętnych przesyłam kilka dodatkowych zadań: 

 

(wystarczy, że wybierzecie jedno, które najbardziej się Wam podoba:) 

 

Karta Pracy nr 1  

Narysujcie polskie flagi we wszystkich oknach. Pokolorujcie domy. Ile jest flag na obrazku? 

Czy wiecie, kiedy się je wywiesza? 

 

Karta Pracy nr 2 

Narysujcie kokardę po śladzie i pokolorujcie ją zgodnie ze wzorem. 

 

Karta Pracy nr 3 

Połączcie w odpowiedniej kolejności litery składające się na wyraz "Polska". 

 

Karta Pracy nr 4 

Wypełnijcie skarbonkę pieniędzmi, korzystając  z techniki frotażu. Podłużcie monetę pod 

kartkę i pocierajcie kredką po kartce do czasu uzyskania zadowalającego efektu:) 

 

Karta Pracy nr 5 

Odczytajcie zaszyfrowaną wiadomość. Narysujcie odpowiedź. 

 

 

9. "Biel i czerwień" - propozycja pracy plastycznej:) 
 

Przesyłam wam kilka pomysłów na prace plastyczne. Oczywiście jeśli macie ochotę, możecie 

zrobić coś zupełnie innego. Ale jest jeden warunek - wykorzystajcie tylko dwa kolory:) Biały 

oraz czerwony! 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Asia Rosicka 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1691839/quiz-małego-patrioty


 
 

 

 

 

 


