
Temat: „Polska – moja ojczyzna” 

 Od dziś zaczynamy temat związany z naszą ojczyzną – POLSKĄ.                                                                                   

Jest w Europie dobrze znana                                                                                          

POLSKA nasza ukochana.                                                                                        

Wielka jest!, to nie są bzdury!                                                                                                   

Sięga od morza po same góry.                                                                             

Wszystko tutaj nas zachwyca:                                                                                                 

tam Warszawa – to stolica,                                                                                                      

Wisła to najdłuższa rzeka…                                                                                   

POLSKA na was dzisiaj czeka! 

1. „Legenda o Lechu i Orle Białym”- posłuchajcie  utworu H. Dobrowolskiej             

a poznacie legendę o powstaniu państwa polskiego. 

 

Dawno, dawno temu ziemie między Tatami a Bałtykiem pokrywała gęsta 

puszcza, a dzikie zwierzęta można było spotkać częściej niż ludzi. W tych 

czasach – jak głosi legenda – trzej bracia: Lech, Czech i Rus rozmawiali           

o założeniu miasta.  

- Bracia, czas wyruszyć na poszukiwanie dobrego miejsca pod budowę grodu – 

pierwszy odezwał się Rus. 

- Rozdzielmy się, wówczas prędzej znajdziemy to, czego szukamy – 

zaproponował Czech. 

- Mądrze radzisz, bracie. Ja pójdę na północ, ty skieruj się na południe, a Rus 

niech spróbuje szczęścia na wschodzie – zdecydował Lech. 

Jak uzgodnili, tak też zrobili. Każdy z braci wziął ze sobą część rycerskiej 

drużyny i udał się w swoją drogę.  

Mijały dni, tygodnie… Lech z towarzyszami wytrwale wędrował na północ.          

Za nimi pozostały pagórki i wzniesienia, ustał szum górskich potoków.         

Przed rycerzami rozciągała się nieograniczona przestrzeń gęstych lasów, 

przetykanych słonecznymi polanami. Pasły się na nich bogate stada dzików, 

jeleni i saren. Na jednej z takich polan drużyna postanowiła odetchnąć prze 

dalszą wędrówką. Podobała się ta kraina Lechowi. Ale czy dalej na północ nie 

napotka jeszcze piękniejszej ziemi? Jeszcze bogatszych lasów? Któż by mógł 

znać odpowiedź…Nagle nad głowami rycerzy zatrzepotał skrzydłami olbrzymi 

białopióry ptak. Tak pięknego nie widział Lech nigdy dotąd! Orzeł kilkakrotnie 

zatoczył koło nad polaną i spokojnie osiadł na koronie rozłożystego dębu. 

Zbliżył się Lech, by z bliska spojrzeć na królewskiego ptaka. Kiedy stanął pod 

wiekowym drzewem, dostrzegł gniazdo ukryte wśród gałęzi i orła, który 

troskliwie karmił swe pisklęta. Rozjaśniła się twarz Lecha.  

- Koniec wędrówki i poszukiwań – zawołał do towarzyszy. – To jest znak, na 

który tak długo czekałem! Na tej ziemi założę swoje miasto. Nazwiemy je 



Gniezno, bo będzie nas ochraniać, tak jak gniazdo ochrania pisklęta. A ciebie, 

Orle Biały, przyjmuje za swój znak, dopóki ta ziemia istnieć będzie!                                                           

  

A wiecie, jaka jest różnica między legendą a baśnią?. Legenda jest opowieścią, 

która zawiera elementy prawdziwe, często związane z faktami historycznymi, 

natomiast w baśni wszystko jest wymyślone. 

ZADANIE: Na podstawie tekstu dokończcie rozpoczęte zdania:  

• Lech, Czech i Rus byli……………………(braćmi) 

• Lech, Czech i Rus szukali……………. 

(miejsca, w którym mogliby zamieszkać, założyć gród) 

• Lech zobaczył wśród gałęzi dębu gniazdo……………(orła) 

• Gród pod dębem założył ……………………(Lech) 

• Lech postanowił zostać pod dębem ponieważ ……………… 

(było tam dużo zieleni, lasy pełne zwierząt oraz zobaczył orła, który mu 

się bardzo spodobał) 

• Lech nazwał swój gród…………….(Gniezno) 

• Gród Lecha nazywał się Gniezno ponieważ……………. 

(został zbudowany pod dębem, na którym znajdowało się gniazdo orła, 

Gniezno – gniazdo) 

 

2. „Jesteśmy Polką i Polakiem”- nauka piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

3. „Polskie symbole narodowe”- zapraszam wszystkie dzieci do obejrzenia 

filmiku. 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR2AgX2sq15_YKaqbmtxCW-

UVm_SNG-0PSExWHKENi4RgxZI7DEOFqqau10 

A teraz wymień wszystkie symbole narodowe ☺ 
 

4. „Polska flaga” – praca plastyczna. Wykonaj flagę wybraną przez siebie 

techniką plastyczną. Zachowaj ją bo na pewno Ci się przyda 2 maja.          

Garść inspiracji znajdziesz tutaj:  
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-

4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=Iw

AR0uXd1-jf2-uynAkHGQVyAe8jQXJClijzDhD3tqKDQ23FveERk5JWYXyTc 

 

 

 

Opracowała: Arleta Cag 
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