
 

Tematyka tygodnia: POLSKA MÓJ DOM 

 

Święto Narodowe 3 Maja jest świętem państwowym, 

 obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. 

 Święto jest okazją do rozmowy z przedszkolakami o patriotyzmie,  

o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu 

 i symbolach narodowych,  

a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej. 

1. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” – zabawy ruchowe. 

Link do „Rytmiczna rozgrzewka…” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. „Polska” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat Polski (Co to jest Polska? 

    Z czym kojarzy wam się Polska? Gdzie znajduje się Polska na mapie?). 

 

 3. Zaproszenie dzieci do obejrzenia filmu o polskich symbolach narodowych  

    pt. „Polak mały”. Zapoznanie z flagą, godłem oraz hymnem Polski. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

- Rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem o treści obejrzanego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


4. Władysław Bełza - Katechizm Polskiego Dziecka  

Link do wiersza: „Katechizm Polskiego Dziecka” 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

5.”Katechizm Polskiego Dziecka” Władysław Bełza - wiersz do nauki. 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- 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. 

- Coś ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie.  

 

 

Teraz Ty spróbuj pięknie powiedzieć ten wiersz. Poproś starsze rodzeństwo lub 

rodziców, aby powiedzieli wspólnie z tobą z podziałem na role. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y


6. Zagadki dla dzieci o symbolach narodowych  - rozwijanie mowy i myślenia. 

 

Zagadka o Polsce 

Pytanie nietrudne 
– to każdy przyzna:  

jak się nazywa 
twoja Ojczyzna? 

 
Zagadka o orle 

W górach mieszka wielki ptak, 
to jest Polski naszej znak. 

Zobaczysz go kiedyś może. 
To jest Polski symbol, … . 

 
 

Zagadka o fladze 

W oczach się mieni 
biel przy czerwieni 
powiewa w święto 
na polskiej ziemi. 

 

7. „Piosenka młodego patrioty”- słuchanie piosenki. 

 Jagódki spróbujcie zatańczyć wg własnego pomysłu z białymi  i czerwonymi 

paskami bibuły. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

8. „Majowe święta – kto je spamięta?”– wiersz do słuchania. 

 

Maj we Święta obfituje 
Więc kalendarz się raduje 

Bo ma kartki kolorowe 
Na czerwono zabarwione. 

 
Pierwszy maja – Święto Pracy 
Więc świętują dzień rodacy. 

W Europie całej znany 
Narodowym jest nazw 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Polsce-244
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-orle-4505
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-fladze-2582
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


Drugi maja – Flagi Święto 
Więc powiewam rozciągniętą 

Flagą biało – czerwoną 
Przez siebie zrobioną. 

 
W dniu trzeciego, też majowa 

Konstytucja uchwalona 
Od tej pory prawa znamy 

Obowiązków przestrzegamy. 
 
 

9. Hymn Polski - poznajemy Symbole Narodowe.  
 
- Posłuchaj Hymnu Polski w pozycji „na baczność”. Poproś rodziców, aby pokazali ci, 

jak należy to zrobić. 
 

                                                Mazurek Dąbrowskiego 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

3. Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

4. Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Link do: Mazurek Dąbrowskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


10. POLSKIE SYMBOLE NARODOWE – prace plastyczno-techniczne. 

 

Przygotowałyśmy dla naszych wspaniałych „Jagódek” prace 

plastyczne przybliżające polskie symbole narodowe. Kilka kolorowanek  

do wyklejania plasteliną, bibułą ( należy pociąć bibułę na małe kwadraty i zrobić 

 z nich kuleczki; dzieci potrafią, bo robiliśmy takie w przedszkolu) lub malowania  

np. paluszkiem, z pewnością ułatwi zapamiętanie naszych symboli narodowych. 

Pokolorowane godło można wykorzystać również do zabawy w układanie puzzli. 

Wystarczy pociąć gotową kolorowankę na kilka części, a maluchy próbują ułożyć  

i przykleić na kartce odpowiednie fragmenty naszego godła lub konturu Polski. 

 

Kotylion z papieru 
 

Z białego i czerwonego papieru wycinamy serca. Sklejamy je na kształt kotylionu. Na 

środku przyklejamy koło. Doklejamy pasek wycięty z białego i czerwonego papieru. 

 

 

Link do: Kotylion z papieru 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1148-kotylion-z-papieru 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1148-kotylion-z-papieru
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1148-kotylion-z-papieru


 

 

- Demonstracja flagi połączona z recytacją wiersza „Barwy ojczyste”  Czesława 
Janczarskiego. Przypomnienie i utrwalenie wiersza. Dzieci znają ten wiersz  

z ubiegłego roku. 

Barwy ojczyste 

 

Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie,  

A na tej fladze,              
biel jest  i czerwień,  

Czerwień – to miłość, 
Biel serce czyste… 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

 



 

Flaga Polski do wyklejania plasteliną, malowania. 

Zaprowadź Lecha do orła bielika

 



 

 

Godło Polski do wyklejania plasteliną, malowania paluszkiem po kropkach, 
wyklejania bibułą, kolorowania (do wyboru technika). 

 

 

 

 

 

 

 



Kontur polski do rysownia po kropkach i kolorowania 

 

 

 

 11. „Jestem Polakiem” – piosenka do słuchania. Jeśli ci się spodoba naucz się 

refrenu na pamięć.  

Link do piosenki „Jestem Polakiem” 

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

 

- Wspólny z domownikami taniec do piosenki „Jestem  Polakiem”. 

 

 

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


 

 

 



 

 

 

 



 


