
Filmik IPN: "Polskie symbole narodowe" to klasyka i pewnie większość dzieci już go obejrzało, ale 

na pewno warto zrobić to jeszcze raz ;-) https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

W Polsce mówimy po.... polsku ;-D Zapytaj mamusię/tatusia kiedy powiedziałeś swoje pierwsze 

słowo. Jak ono brzmiało? Miałeś wtedy 10 miesięcy, roczek, a może trzy latka? Jeśli to możliwe 

poproś rodzica o pokazanie zdjęcia w albumie rodzinnym jak wtedy wyglądałeś 

 
Godło Polski, flaga Polski. 

Rodzic prezentuje dzieciom godło i flagę Polski, przypomina także ich nazwy. Prosi, aby dzieci opisały ich 

wygląd i powiedziały, gdzie można zobaczyć symbole narodowe. 

 

 Jaki znak twój? – doskonalenie małej motoryki.  

Przyjrzyjcie się karcie pracy. Waszym zadaniem będzie pokolorowanie na czerwono pól 

zaznaczonych gwiazdką. Po wykonaniu tego zadania zobaczycie wizerunek Orła Białego. Przyjrzyjcie 

się ilustracji przedstawiającej godło Polski, a następnie uzupełnijcie brakujące elementy według 

wzoru (pokolorujcie koronę, dorysujcie oko, pazurki i pióra).  

 

Do hymnu! – zapoznanie z hymnem narodowym.  

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

 

👉 Wiecie co to jest hymn?  

👉 Kiedy się go śpiewa?  

👉 Jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu państwowego?  

Poruszajcie się swobodnie po pokoju, a kiedy usłyszycie umówione hasło: do hymnu! (rodzic 

wypowiada hasło „do hymnu” w wybranych momentach), przyjmijcie odpowiednią postawę.  

Możecie wraz z rodzicami posłuchać hymnu Polski.  

Jeśli potraficie, to zaśpiewajcie hymn – pamiętajcie o postawie! 

 
 

Zabawa dydaktyczna Jak się nazywasz? 

N. prosi, aby chętne dzieci przedstawiły się (4-latki mogą także podać swój adres zamieszkania). Mówi, dlaczego warto 

to wiedzieć i kiedy takich informacji nie należy podawać (np. nieznajomemu). 

 

Słuchanie wiersza E. Stadmüller Kim jesteś?  

– Czy wiesz, kim jesteś? 

– To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? 

– Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy  

– biało-czerwone, 

ojczyste godło 

– orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięki, 

no i stolica 

– miasto Syrenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR3lk9dSxeqmj_71XCKnot4XOT8FRXrBvrL3HC7l2hFj1YNGRooz9axA6CA
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


I jeszcze Wisła, 

co sobie płynie 

raz po wyżynie, 

raz po równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie. 

Już wiesz, kim jesteś? 

– Jestem Polakiem. 

Rozmowa na podstawie wiersza.  

 

– O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 

– Jakie są nasze barwy narodowe? 

– Jak wygląda nasze godło? 

– Jaka się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce?  

– Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce? 

 

 



 
 





 
Podsumowanie zajęć – zabawa w kończenie zdań. 

Rodzic wypowiada kolejne zdania, a dzieci je kończą (może to zrobić wybrane dziecko lub wszystkie dzieci, chórem). 

Kraj, w którym mieszkam, to... 

Godło Polski przedstawia... 

Flaga Polski ma dwa kolory: ... 

Gdy słyszymy hymn, musimy... 

      Nasze symbole narodowe to... 


