
Zabawa na powitanie 

Rodzic siedzi na przeciwko dziecka i wita się z nim, wypowiadając słowa powitania 

sylabami i jednocześnie wykonując określone ruchy:  

Dzień – klaszcze nad głową,  

do – uderza rękami o uda,  

bry – klaszcze w dłonie przed sobą,  

(pierwsza sylaba imienia dziecka) – uderza dłońmi o podłogę przed sobą,  

(druga sylaba imienia dziecka) – klaszcze w dłonie,  

(trzecia sylaba imienia dziecka-jeśli jest taka potrzeba) - klaszcze w dłonie za plecami. 

Dzieci odpowiadają w ten sam sposób, ale zamiast słowa dzieci, wypowiadają słowo 

mama/tata. 

 

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. 

 

Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe.  

 

Czerwone i białe przedmioty i obrazki przedmiotów, 2 obręcze.  

Dzieci segregują przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkładają obrazki z 

czerwonymi przedmiotami, do drugiej – z białymi. Rozglądają się po sali i wskazują 

przedmioty w czerwonym kolorze i w białym kolorze. Podają przykłady tego, co jeszcze 

jest czerwone i co jeszcze jest białe. 

 

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja Ojczyzna. 

 

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza go, a dzieci 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. 

 

 

Zabawa rytmiczna Jesteśmy Polakami!  

Rodzic  prezentuje prosty rytm wraz ze słowami Jesteśmy Polakami! Dzieci wyklaskują 

go za rodzicem, wytupują, uderzają dłońmi o podłogę. Mogą również podawać własny 

sposób rytmizowania tego tekstu i wymyślać własne słowa związane z tematem. 

 

Nasza flaga – posłuchajcie piosenki.  

 Jakie barwy ma polska flaga?  

Pamiętacie, co one symbolizują?  

W jakim miesiącu obchodzimy święto naszej flagi?  

https://bit.ly/2xhPsHk 

 

Zabawa muzyczna przy piosence.  

Posłuchajcie jeszcze raz piosenki. Przygotujcie dowolny instrument perkusyjny (możecie 

śmiało wykorzystać kuchenne akcesoria, np. drewniane łyżki, metalowe miski itd. ). 

Spróbujcie grać na nich do utworu.  

Zastanówcie się, jaki to rodzaj muzyki?  

Czy zachęca Was do marszu/biegu/podskoków? 

Poruszajcie się w jej rytmie, a na refren zatrzymajcie się i wystukujcie rytm na waszym 

instrumencie. Możecie nauczyć się refrenu.  

Nasza-moja flaga. Wykonajcie w prosty sposób polską flagę.  

Materiały: dwa arkusze papieru tego samego rozmiaru – biały i czerwony, patyczek, klej, 

nożyczki. 

Wykonanie: Czerwony arkusz złóżcie na pół wzdłuż krótszego boku, po czym rozłóżcie i 

rozetnijcie. Jeden pasek odłóżcie – nie będzie nam potrzebny. Na białym arkuszu 

naklejcie drugi czerwony pasek, tak aby dochodził do dolnej krawędzi arkusza. Powstałą 

https://bit.ly/2xhPsHk?fbclid=IwAR1tK5pQ4nARCpqbbtdOySItm8XphOW4m5l1oLdMlpD3aIY9cSa_EegWiJI


flagę odwróćcie w stronę blatu. Lewy bok posmarujcie klejem, przyłóżcie patyczek i 

zagnijcie krawędź tak, aby się przykleiła. Flaga jest gotowa. Teraz tylko musicie znaleźć 

odpowiednie miejsce, w którym ją wyeksponujecie, np. okno.  

 

Zabawa konstrukcyjna Budujemy Polskę. 

Skakanki, klocki. 

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

wypełnieniu go różnego rodzaju budowlami. Dzieci omawiają, co zbudowały. 

 

Inspiracje plastyczne: 

https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/polska-inspiracje-

plastyczne/?invite_code=1896de4fbe7f4ef7a6359807e64d0b67&sender=3886467802517

27121 



 


