
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 30.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region 

Temat dnia: Flaga Polski 

 

 

1. Zabawa interakcyjna w parach „Przedszkolak – patriota”. Rodzic i dziecko 

stają naprzeciwko siebie. Rodzic recytuje treść wiersza, do którego dziecko 

wykonuje rytmicznie opisane poniżej gesty: 

 

„Jestem jeszcze mały, (trzykrotnie klaszczą w swoje dłonie) 

ale dobrze wiem, (trzykrotnie uderzają dłońmi w swoje uda) 

że być patriotą (trzykrotnie klaszczą w swoje dłonie) 

już na zawsze chcę. (trzykrotnie uderzają dłońmi w swoje uda) 

Chcę kochać mą Ojczyznę, (trzykrotnie uderzają wnętrzem prawej dłoni o 

prawą dłoń partnera) 

Chcę zawszę o nią dbać, (trzykrotnie uderzają wnętrzem lewej dłoni o 

wnętrze lewej dłoni partnera) 

by ten mój dom niezwykły (trzykrotnie uderzają dłońmi w swoje uda) 

mógł wciąż bezpiecznie stać. (trzykrotnie uderzają wnętrzem lewej dłoni o 

wnętrze lewej dłoni partnera) 

Moimi wyborami (łączą swoje prawe dłonie i trzykrotnie nimi potrząsają) 

mam przecież na to wpływ (łączą swoje lewe dłonie i trzykrotnie nimi 

potrząsają) 

- pamiętam o tym dobrze, (trzykrotnie dotykają palcem swojej klatki 

piersiowej) 

pamiętaj także Ty!(trzykrotnie dotykają palcem klatki piersiowej sąsiada) 

 

2. Kochany przedszkolaku! Wielkimi krokami zbliżają się bardzo ważne dla 

każdego patrioty święta. Już w sobotę obchodzić będziemy Dzień Flagi.  

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które zostało 

wprowadzone 20 lutego 2004 roku. 2 maja są organizowane manifestacje 

patriotyczne, akcje, pikniki i koncerty, których głównym tematem jest polska 

flaga narodowa.  

W tym dniu wielu Polaków wywiesza w swoich domach polską flagę.  



 
 

 

3. Zapewne już wiesz jak wygląda nasza flaga Polski. A dlaczego jest ona tak 

ważna? Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk  

 

4. Tekst: 

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona, 

wielką czcią jest otoczona. 

Ten symbol Polski chronią prawa, 

to ważna sprawa, poważna sprawa. 

 

Kiedy spojrzysz w górę, widzisz kolor biały, 

czystości, porządku to znak doskonały. 

Na dole czerwony kolor się znajduje, 

krew żołnierzy polskich on symbolizuje. 

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


Święto Flagi w maju zawsze obchodzimy, 

z dumą naszą flagę na maszty wznosimy. 

Kiedy tak na wietrze dostojnie powiewa, 

to w sercach Polaków patriotyzm dojrzewa. 

 

Ref. Nasza flaga biało-czerwona… ×2 

 

5. Rozmowa dotycząca treści: 

- Jak wygląda flaga Polski? 

- Co oznacza kolor biały? 

- Co oznacza kolor czerwony? 

- Kiedy obchodzimy święto flagi? 

- Po co wywieszamy wtedy flagi  na masztach?  

 

6. Postaraj się przeczytać o tym jak Ada przygotowywała się do obchodów Dnia 

Flagi – podręcznik, str.70 -71 

 

7. Jeśli możesz, wykonaj samodzielnie flagę Polski, koniecznie pamiętając o 

kolorach i ich proporcjach. Jeśli rodzice się zgodzą, wystaw wykonaną flagę w 

widocznym miejscu w dniu jej święta       

 

 

 
 

8. Miłej pracy! Pamiętajcie o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu       

 

 

 

 


