
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z PRACOWNI I 
 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŚLĘCZKA 
 
 

Temat: Polak Mały. 
 Zapraszam do przeczytania wiersza „TRZY SYMBOLE NARODOWE”. 

 
Każde państwo ma symbole                                           Posłuchaj hymnu!! 
Flagę, godło, hymn                                                         https://youtu.be/AJsWz9SlpfA 
Po tym dziecko rozpoznaje 
Narodowość w kraju swym                                                       
                                                                                                 
Hymnem Polski jest Mazurek                  
Pan Wybicki pisał go 
Gdy na włoskiej obcej ziemi 
Walczyć o nasz kraj tam szło 

  
Flaga Polski z dawien dawna 
Dwa kolory ma 
Biel u góry, czerwień pod nią 
Każdy to już zna 
  
Godło Polski orzeł biały    
Wokół tło czerwone 
Na głowie korona 
Skrzydła rozłożone 
  
Każdy Polak od małego 
Zna te trzy symbole 
Wie, że polskiej ziemi 
One przeznaczone 
  
Biel oznacza czystość 
Czerwień znakiem męstwa 
Wiele Polska wycierpiała 
Nim doszła do zwycięstwa 

Autor: Agata Dziechciarczyk 
 
Rodzic czyta wiersz i pokazuje symbole, opisuje je.  
Odsłuchanie hymnu Polski (właściwa postawa ciała). 
 

 Zachęcam do obejrzenia filmu o polskich symbolach narodowych dla 
najmłodszych "Polak Mały!". 
 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA 
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 Zabawa ruchowa Orły do gniazd. 

Dzieci poruszają się swobodnie po sali w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka 
przestaje grać orzeł musi wrócić do gniazda – wyznaczonego wcześniej miejsca. 

 Zabawa dydaktyczna Gdzie jest orzeł. 
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 Zabawa ruchowo-słuchowa, Baczność – hymn Polski ”. 

 Dzieci poruszają się do dowolnej muzyki. W momencie, gdy dzieci usłyszą hymn 
państwowy mają za zadanie przybrać właściwą postawę –stanąć nieruchomo na,, 
baczność ”a gdy słyszą inną muzykę – tańczą swobodnie. 

 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie aparatu artykulacyjnego. 

Są to ćwiczenia języka, warg, żuchwy oraz policzków. Odpowiednio wyćwiczone 
mięśnie aparatu mowy przygotowują dziecko do prawidłowej artykulacji wszystkich 
głosek pojawiających się kolejno w procesie rozwoju mowy. 

Ćwiczenie 1. Usiądź z dzieckiem przed lustrem. Wspólnie róbcie różne miny: 
układajcie usta w dzióbek, puszczajcie całusy, uśmiechajcie się szeroko, pokazując 
wszystkie zęby, uśmiechajcie się raz jednym, raz drugim kącikiem ust, udawajcie, że 
ziewacie. 

Ćwiczenie 2. Wciąż siedząc przed lustrem, gimnastykujcie język: wyciągajcie go z 
buzi i chowajcie, próbujcie dosięgnąć nim nosa oraz brody, kierujcie go 
naprzemiennie na boki do kącików ust, „liczcie” i „myjcie” zęby językiem przy 
otwartych ustach. 

Ćwiczenie 3. Róbcie tzw. balon z policzków: nabierzcie dużo powietrza, a następnie 
powoli wypuszczajcie je przez usta; przesuwajcie powietrze z jednej strony jamy 
ustnej na drugą stronę. 

 Praca plastyczna Flaga Polski.  

Materiały i przybory: 
- woreczek foliowy lub woreczek strunowy 
- gruba taśma samoprzylepna 
- nożyczki 
- biała i czerwona farba 
- marker 
 
1. Na koszulce foliowej rysujemy poziomą kreskę będącą oznaczeniem dla dziecka 
miejsca granicy umieszczania farby. 
 
2. Do koszulki wlewamy po jednej stronie białą, po drugiej czerwoną farbę. Koszulkę 
zaklejamy szeroką taśmą samoprzylepną. Jeśli korzystamy z woreczka strunowego, 
ten etap możemy pominąć. 
 
3. Zadaniem dziecka jest rozprowadzenie farby w całej koszulce. To fajne zadanie, 
bo niby to farba, ale nie można się pobrudzić:) 


