
„POLSKA TO MÓJ DOM” 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat świąt majowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wspólne oglądanie bajki o Polskich Symbolach Narodowych 

 

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

Rozmowa na temat bajki: 

- Jakie kolory widnieją na fladze Polski” 

- Co symbolizuje kolor biały i czerwony? 

Wiersz „Flaga „ Cz. Janczarski 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

 

Czerwień - to miłość, 

biel - serce czyste... 

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


Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

- Jak wygląda godło Polski? 

- Kiedy śpiewany jest Hymn Polski? 

- Jaką postawę przyjmujemy podczas śpiewania Hymnu? 

 

3. Przypomnienie wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”: 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— 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. 

 

4. „Godło Polski” , „Biel i czerwień” 

Kolorowanie godła oraz szukanie podobieństw na flagach państw sąsiadujących z 

Polską – karty pracy 10a i 10b. 

 

5. Zabawa ruchowa w pociąg przy piosence „Jestem Polakiem” 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 



 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 

 

 

 

 

 

 

 



6. „Mapa Polski” – wskazywanie ciekawych miejsc Polski. 

- Pokaż na mapie stolicę Polski. 

- Znajdź miejsce, z którego wypływa Wisła. 

- Gdzie spróbujemy prawdziwych pierników? 

- Jakie miasto ma w herbie koziołki? 

- W jakie miejsca najczęściej wyjeżdżamy na wakacje? 

 

 

7. Wykonaj zadania z Kart Pracy 4 11a, 11b. 

 

8. „J j jak jagoda” – zapoznanie z literą J, j. 

- Jakie owoce można spotkać w polskim  lesie? 

- Jaki zwierzak zimuje pod liśćmi i ma kolce? 

- Co słyszysz na początku słowa „jagody”, „jeż”? 

- Jakie inne słowa znasz, które rozpoczynają się głoską „j”? 

Wykonanie karty pracy nr 12 

9. Ozdabianie szablonu litery J – wyprawka W7 – wypychanie i ozdabianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Zapoznanie z legendą „Wars i Sawa 

Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu nad Wisłą 

żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego dnia gdy szedł nad rzekę by zarzucić sieci 

usłyszał piosenkę: 

Siedem Fal mnie strzeże i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi. 

Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że 

Wars nie zawahał się ani chwili. 

 - Niczego się nie boję! – zawołał. Wskoczył do swej łodzi i popłynął. Jednak ledwie odbił 

od brzegu rozpętała się straszliwa burza. 

- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 

- Porwę twoje sieci na strzępy ! – ryczał wicher. 

- Zatopimy łódź! – groziły fale. 

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 

Kiedy był już na samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną 

postać: półrybę – półdziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. 

Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i powiedziała: 

- Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 

A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda 

syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.  

 

Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i od ich 

imion powstała nazwa miasta… Warszawa. 

Pytania do legendy: 

- Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą? 

- Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą? 

- Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 

- Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars? 

- Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy? 

- Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa?  

 

 

11.  Opowieść ruchowa "Skok przez Polskę": dziecko naśladuje czynności wykonywane 

przez rodzica: 

  

Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dzieci naśladują odgłosy: szuuuu, 

szuuuuu). Przed wskoczeniem do wody musimy się rozegrać do stroju 

kąpielowego (naśladują rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i 

skłonów (wykonują ćwiczenia). A teraz siuuup (powtarzają) do wody. Oj, trochę zimno, 

brrr (powtarzają i pokazują jak się trzęsą z zimna). Spróbujmy zanurkować - bul, bul, 

bul (powtarzają i naśladują nurkowanie). Szybko się wycieramy, ubieramy (naśladują 

czynności) i wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok obunóż) do Warszawy, gdzie 

weźmiemy udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (biegną jedno za 

drugim). Chwila odpoczynku na wypicie wody (naśladują picie) i wykonujemy dłuuugi 

skok w góry (wykonują skok obunóż). Wspinamy się na najwyższy szczyt -Rysy, nie jest  to 

łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (naśladują). Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale 

piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek (siadają i naśladują oglądanie widoków). 

 



12. Pokoloruj Syrenkę Warszawską 

 

 
 

 

 

 



 

13. Quiz wiedzy o Polsce: 

 

 

14. „Pokaż Wisłę” – wskazywanie Wisły na mapie – Karta Pracy 13a 

 

15. „Krajobraz Polski” – wykonanie pracy plastycznej przy użyciu farb – morze, góry, 

pola czy łąki, co wam przyjdzie do głowy. 

 

 

16. Dodatkowo zachęcamy do zabaw w sklep z użyciem wypychanki monety i 

banknoty W 56, do zabawy „Magiczna maszyna” – W 45 – 47, „Smok” – zabawa 

z wykorzystaniem tangramu W 48 – układanie smoka wg własnego pomysłu. 

Wszystko znajdziecie w teczce „Wyprawka”. 

 

 



Zadania dla chętnych: 

 



 

 



 


