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

DATA: 29.04.2020r. 

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

Gołojuch 

 

Temat: Kolory flagi 

 

Cele ogólne 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 poznawanie prawidłowej artykulacji głoski h. 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

 koloruje flagę, wykonuje flagę z elementów, 

 prawidłowo układa artykulatory przy głosce h. 

 

I część dnia 

 

 Nauka II zwrotki  i refrenu Mazurka Dąbrowskiego. 

 Zabawy stolikowe – Segregowanie. 

Spinacze do bielizny: białe i czerwone, talerze papierowe. 

Dziecko wykonuje zadania ćwiczące sprawność i precyzję dłoni: przypina do 

krawędzi talerzyka, naprzemiennie, spinacze do bielizny w kolorach białym  

i czerwonym. 

 Zabawy ruchowe wg. pomysłu rodzica. 

 

II cześć dnia 

 

 Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi. 

Flaga Polski, obrazki przedstawiające flagi państw, w tym Polski. 

Rodzic demonstruje flagę Polski i mówi o symbolice barw narodowych, o tradycji 

wywieszania flagi z okazji świąt państwowych i że 2 maja jest Dniem Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie pyta, gdzie dziecko widziało flagę Polski. 

(Np. podczas dekoracji medalami sportowców polskich). 

Dziecko rozpoznaje flagę Polski wśród kilku różnych obrazków flag. 
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 Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski. 

Rodzic pokazuje flagę Polski. Następnie prezentuje zdjęcia z uroczystości, np. 

państwowych, na których jest widoczna flaga naszego kraju. 

Rodzic może skorzystać z publikacji Biało-czerwona na stronie MEN, ze strony 

internetowej: 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-

biezace/11343,Dzien-Flagi-publikacjaBialo-czerwonaquot.html 

Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje 

państwowe, jak również obywatele i instytucje prywatne. 

Flaga państwowa z godłem – drugi wariant polskiej flagi państwowej. Ma dwa 

pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony, i herb Rzeczypospolitej Polskiej, 

nazywany obecnie godłem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, pośrodku 

pasa białego. 

- Kolory flagi-kolorowanie Flagi Polski 

Dla dziecka kartka podzielona kreską poziomo na pół, kredki, patyczek. 

Dziecko koloruje flagę czerwoną kredką w odpowiednim miejscu, przykleja 

patyczek. 

 Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe. 

Czerwone i białe przedmioty i obrazki przedmiotów, 2 obręcze. 

Dziecko segreguje przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkłada 

obrazki z czerwonymi przedmiotami, do drugiej – z białymi. Rozgląda się po 

pokoju i wskazuje przedmioty w czerwonym kolorze i w białym kolorze. Podaje 

przykłady tego, co jeszcze jest czerwone i co jeszcze jest białe. 

 Ćwiczenia oddechowe Powiewająca flaga. 

Flaga dla dziecka 

Dziecko wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami, naśladując wiatr 

dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny. 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski h. 

Lusterko dla  dziecka. 

Rodzic prezentuje głoskę h przy szeroko otwartej jamie ustnej tak, aby dziecko 

widziało pracę cofającego się języka. Dziecko powtarza głoskę h, kontrolując w 

lusterku pracę języka. Następnie powtarza sylaby: ha, ho, he, hu, hy. 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-publikacjaBialo-czerwonaquot.html
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-publikacjaBialo-czerwonaquot.html
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Głoska h jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie tyłu języka do 

podniebienia miękkiego – powstaje wtedy szczelina, przez którą przechodzi 

powietrze. 

 Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja 

Ojczyzna. 

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza go, a dziecko za nim, fragmentami: Ho, ho, 

ho, he, he, he!  

Dla Ojczyzny 

śpiewać chcę. 

Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

„Kocham Cię, Ojczyzno” 

serce moje śpiewa. 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham wioski, miasta, 

kocham lasy, góry! 

I Morze Bałtyckie, 

i jeszcze Mazury… 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham hymn, nasz język 

i Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” 

– płynie z serca mego. 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

A za kilka lat, 

kiedy będę duży, 

chciałbym całym sercem 

Tobie, Polsko, służyć! 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

III część dnia 

 

 Rysowanie kolorową kredą na chodniku wokół domu. Utrwalanie nazw 

kolorów. 
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 Zabawa konstrukcyjna Budujemy Polskę. 

Skakanki, klocki. 

Rodzic układa na podłodze ze skakanek kontur granic Polski, a zadanie dziecka 

polega na wypełnieniu go różnego rodzaju budowlami. Dziecko omawia, co 

zbudowało. 

 Ćwiczenia słuchowe Co to za odgłosy? 

Rodzic prezentuje różne dźwięki odgłosy np. zamykane drzwi, przelewanie wody, 

stukanie w klawiaturę itp. Dziecko z zamkniętymi oczami odgaduje co to za 

dźwięk. 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 


