
Temat tygodnia: Kto Ty jesteś? 

Propozycje prac, które można wykonać z dziećmi. 

 

"Polak Mały!" filmy o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych: 

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

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

„Ojczyzna”-słuchanie wiersza W. Domeradzkiego; omówienie treści wiersza ukierunkowane pytaniami  

z wcześniejszym wyjaśnieniem trudnych wyrazów: Co to jest ojczyzna?; Jak ona wygląda?; Jak nazywa się 

nasza ojczyzna?; Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce?; Jaki jest znak rozpoznawczy  Polski?; 

Dlaczego należy kochać swój kraj? Nauka wiersza na pamięć. 

Ojczyzna 

Włodzimierz Domeradzki 

Wszystko dookoła, 

Dom i przedszkole 

Fabryczne domy, 

Żelazna kolej… 

Kwiaty przy oknie, 

Klon koło bramy, 

Słoneczny uśmiech 

Kochanej mamy… 

I las, co cieniem zaprasza- 

Wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza! 

 

Praca w KP3 str. 29- dopasowywanie zdań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu.  

Mazurek Dąbrowskiego- zapoznanie ze słowami i melodią hymnu narodowego. Jak należy zachowywać się 

podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego? Zwrócenie uwagi na postawę. Kiedy jest grany hymn 

narodowy? Rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci (uroczystości państwowe, zawody sportowe, 

igrzyska olimpijskie… zwrócenie uwagi, iż każde państwo ma inny hymn narodowy). 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

Barwy ojczyste- zapoznanie dzieci z wierszem Cz. Janczarskiego. Prezentacja flagi Polski. Omówienie 

znaczenia flagi, miejsc i okolic jej prezentacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


 

 

Praca z KP3 str. 30- prezentacja litery f, F na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Wyszukiwanie litery f  

w tekście, próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych prostych wyrazów.  

Praca z PiL str. 62- ćwiczenia w pisaniu litery f po śladzie. 

Symbole narodowe: 

 



Polskie stroje ludowe- zabawa dydaktyczna; poznanie różnych strojów ludowych.  

https://polalech.pl/ 

Strój z mojego regionu: 

 

 

Praca z KP3 str. 31- łączenie w pary zdjęć i cieni obiektów związanych z Warszawą, odczytywanie zdań  

o Warszawie.  

Praca z PiL str. 63- ćwiczenia orientacji na kartce. 

Praca z KP3 str. 32- odszukiwanie flagi Unii Europejskiej. 

Praca z Cz 62-63- ćwiczenia w czytaniu; odczytywanie nazw państw. 

Wysłuchanie piosenki- Jestem Polakiem  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&list=PLUBxDexxmFOhbHeyvvhosvqZY3Q7_Sa5n&in

dex=2 

 

https://polalech.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&list=PLUBxDexxmFOhbHeyvvhosvqZY3Q7_Sa5n&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&list=PLUBxDexxmFOhbHeyvvhosvqZY3Q7_Sa5n&index=2


 

Propozycja pracy plastycznej- origami  

 

 

Propozycje prac dla 3-4 latków 

- Wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego Barwy ojczyste  

- Praca z KP2 str.18 - rysowanie po śladzie, kolorowanie flagi Polski wg wzoru  

- ,,Łowiczanka jestem"- zabawa plastyczna z WP46. Kolorowanie stroju łowickiego wg wzoru . 

- Mój dom - malowanie farbami , kredkami . Przypomnienie i utrwalenie adresu zamieszkania. 



 

 


