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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 27.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Biało-czerwona flaga 

 

Cele ogólne: 

• zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem, 

• kształtowanie polskiej tożsamości, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• rozwijanie sprawności rąk. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• wie, jak wyglądają polska flaga i polskie godło, 

• wie, że jest Polakiem, 

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

• sprawnie rysuje flagę po śladzie. 

 

I część dnia 

 Oglądanie książek i albumów o miastach oraz o symbolach Polski. 

Książki i albumy o miastach i o symbolach Polski. 

R. prezentuje dzieciom książki i albumy, czyta fragmenty tekstu, dzieci opisują 

obrazki. R. zapoznaje dzieci z symbolami narodowymi. 

 Ćwiczenia spostrzegawczości Segregujemy zakrętki. 

Zakrętki plastikowe w różnych kolorach, pudełko, szarfy. 

R. kładzie przed dziećmi pudełko z zakrętkami, a dzieci segregują zakrętki 

według kolorów, wkładając je do szarf. Nazywają kolory, szacują, jakiego koloru 

zakrętek jest więcej, a jakiego koloru – mniej. 

 Zabawa kreatywna Biało-czerwone obrazki. 

Białe zakrętki i czerwone zakrętki. 

R. rozkłada przed dziećmi tylko białe zakrętki i czerwone zakrętki i pyta, z czym 

kojarzą się im te kolory. Dzieci mają za zadanie ułożyć przed sobą na dywanie 

własny obrazek z zakrętek, wykorzystując do tego tylko białe zakrętki i czerwone 

zakrętki. Opowiadają o tym, co ułożyły. 
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 Zabawa muzyczno-ruchowa – Zwiedzamy. 

Nagranie wesołej piosenki. 

Dzieci/dziecko naśladują lot motyla przy nagraniu piosenki. Podczas przerwy  

w muzyce zatrzymują się i naśladują oglądanie przyrody (łączą dłonie w koła  

i formują je na podobieństwo lornetki) lub rozglądanie się wokół (jedna ręka 

uniesiona na wysokość czoła). 

 Zabawa ruchowa Biel i czerwień. 

Tamburyn. 

R. gra rytmicznie na tamburynie, a dzieci przeskakują z nogi na nogę po całej sali. 

Podczas przerwy w grze dzieci podbiegają do czegoś czerwonego lub białego 

znajdującego się w sali. Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dzieci dotykają 

przedmiotów inną częścią ciała, np.: dłonią, palcem wskazującym, łokciem, 

czołem. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Przyjmij postawę. 

Nagranie muzyki o zróżnicowanym rytmie, nagranie Mazurka Dąbrowskiego. 

R. zapoznaje dzieci/dziecko z nagraniem Mazurka Dąbrowskiego, zwracając 

uwagę, że to hymn naszego kraju. Pokazuje postawę, jaką należy przyjąć podczas 

słuchania i/lub śpiewania hymnu Polski. Następnie dzieci w dowolny sposób 

poruszają się w rytm nagrania muzyki o zróżnicowanym rytmie, a gdy usłyszą 

hymn Polski, ustawiają się w szeregu i przyjmują postawę na baczność. 

 

II część dnia 

 

 Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Flaga. 

R. recytuje zagadkę i prosi dzieci o podanie rozwiązania.  

Wisi wysoko. 

Biało-czerwona. 

Często z wiatrem musi się zmagać. 

To symbol Polski, to nasza… (flaga). 

 Słuchanie legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie”.  

 

 Oglądanie filmu edukacyjnego Polak mały (ze strony Instytutu Pamięci 

Narodowej). 

Komputer z podłączeniem do Internetu, godło i flaga Polski. 
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R. prezentuje i omawia symbole narodowe, ich nazwy i wygląd. Wspólnie  

z dziećmi oglądają film Polak mały umieszczony na stronie Instytutu Pamięci 

Narodowej. 

Film znajduje się na stronie internetowej: 

http://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/ 

 

 Prezentowanie mapy Europy i sąsiadujących z Polską państw. 

Mapa Europy, obrazek przedstawiający flagę Polski. 

R. pokazuje mapę Europy. Umieszcza na mapie, w miejscu gdzie jest Polska, 

naszą flagę. Podaje nazwy sąsiadów Polski. 

 Ćwiczenia językowe Co może być polskie? 

R. podaje kilka przykładów tego, co może być polskie (np. przedszkola, szkoły, 

drogi, język, tańce), a następnie dzieci podają swoje przykłady tego, co kojarzy 

im się z Polską. Po każdym podanym przykładzie powtarzają za R. zdanie: Polski 

(np. język) mamy, jesteśmy Polakami! 

 

III część dnia 

 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Lusterko dla dziecka. 

 Kolory flagi – R. podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dzieci unoszą język 

do góry, w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszczają na dolną 

wargę. 

 Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dzieci 

poruszają językiem po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

 Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dzieci naśladują osobno stukot kopyt 

koni każdego z bohaterów legendy. Przyklejają szeroko ułożony język do 

podniebienia i odbijają go, jednocześnie ściągając wargi w dziobek  

i rozciągając szeroko. 

 Orzeł – dzieci wysuwają język do przodu, unosząc jego czubek do góry,  

i poruszają nim na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

 Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dzieci wysuwają 

język do przodu i poruszają nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

 

 

 

http://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/
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 Ćwiczenia małej motoryki – Polska w kolorach. 

Kontur Polski namalowany na brystolu, plastelina w kolorach białym  

i czerwonym. 

R. pokazuje, w jaki sposób należy wykonać małe kuleczki z plasteliny. Dzieci 

odrywają kawałeczki plasteliny, lepią z nich kuleczki i wypełniają nimi kontur 

Polski: białym kolorem od góry, a czerwonym – od dołu. 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 


