
Propozycje aktywności dla pracowni VII 
 

- Kto ty jesteś? 
- Polak mały. 
 
- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 
 
- Gdzie ty mieszkasz? 
- Między swemi. 
 
- W jakim kraju? 
 W polskiej ziemi. 
 
- Czym ta ziemia? 
- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 
- Krwią i blizną. 
 
- Czy ją kochasz? 
- Kocham szczerze. 
 
- A w co wierzysz? 
- W Polskę wierzę. 
 
- Czym ty dla niej? 
- Wdzięczne dziecię 
 
- Coś jej winien? 
- Oddać życie." 

 
1. Drogie dzieci! Posłuchajcie fragmentu wiersza “Polska”. 
 
Polska (fragment) 
Małgorzata Strzałkowska 
 

Polska leży w Europie. 
Polska to jest kraj nad Wisłą. 
Polska leży nad Bałtykiem. 
I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 
 
Polska naszą jest ojczyzną – 
Tu żyjemy, tu mieszkamy. 
Tu uczymy się, bawimy, 
I marzymy, i kochamy. 
 
Herb, czasami zwany godłem, 
To jest wspólny znak rodaków. 
Orzeł na czerwonej tarczy 
To odwieczny herb Polaków. 
 

Flaga jest symbolem państwa. 
Tak wygląda polska flaga – 
Biały kolor to szlachetność, 
Czerwień – męstwo i odwaga. 
 
Polskim Hymnem Narodowym 
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 
„Jeszcze Polska nie zginęła” – 
Któż z Polaków nie zna tego? 
 

Drogie przedszkolaki! Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn czyli 
symbole narodowe. 
Pamiętacie z wiersza jak wygląda nasze godło? Jak wygląda flaga? 
Obejrzyjcie poniższe obrazki. Rodziców proszę o przeczytanie informacji 
zamieszczonych na obrazkach. 



Pierwszym symbolem narodowym jest godło - przedstawiające białego orła w 
koronie na czerwonym tle. Skąd takie godło zapytacie? Posłuchajcie legendy… 
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html


Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały symbolizuje czystość i 
orła białego, kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i waleczność. 
Flagę możemy zobaczyć podczas uroczystości państwowych i sportowych oraz na 
budynkach państwowych. Możemy również wywiesić ją przed swoim domem 
podczas świąt narodowych np. 3 maja w Święto Konstytucji 3 maja. Całkiem 
niedawno, bo w 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi. Obchodzimy go 2 maja. W tym 
dniu okazując szacunek naszej fladze wywieszamy ją w widocznym miejscu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nasz trzeci symbol narodowy to hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, który 
został napisany przez Józefa Wybickiego. Hymn można usłyszeć podczas 
uroczystości państwowych i sportowych. W trakcie jego słuchania i śpiewania 
okazujemy szacunek stojąc na baczność.  



2. “Mazurek Dąbrowskiego” 
Już wiecie w jakich okolicznościach słyszymy hymn Polski, a także w jaki sposób 
powinniśmy słuchać hymnu. Wstańcie i spróbujcie odśpiewać nasz hymn. 
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

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


3. „Godło, flaga, hymn” – zabawa ruchowa 
 Dziecko macha po bokach rękami naśladując lot orła, kiedy rodzic pokaże kartę 
obrazkową z godłem bądź powie słowo “godło”; porusza na boki wysoko uniesionymi 
rękami naśladując powiewającą na wietrze flagę, kiedy rodzic pokaże kartę 
obrazkową z flagą/flagę bądź powie słowo “flaga”; stają na baczność, kiedy rodzic 
włączy hymn Polski. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie. 
 
4. Karty pracy: 

- „Policz i zakreśl”  
- “Polska - sudoku” 

 
5. Flaga z płatków - praca plastyczna 
Tym razem potrzebujecie tylko farbek wodnych, wody, płatków kosmetycznych, 
kartki z bloku technicznego i kleju. Najpierw dzielicie płatki na pół, połowa bowiem 
pozostanie biała, a połowę na moczyć czerwoną farbką. Wystarczy wziąć sporo 
wody na pędzelek wymieszać tą wodę z czerwonym kolorem i przyłożyć do płatka 
kosmetycznego on z pewnością wszystko wchłonie. Nie zapomnijcie wywiesić 
waszej flagi w oknie w dniu jej święta - 2 maja 

                                                                                       Pozdrawiam 
Dominika Kiełboń  





 


