
Kochani, 

 

Zapraszam na dzisiejszy temat: "Kto Ty jesteś"?  

 Zaczniemy od wiersza Włodzimierza Domeradzkiego  

Ojczyzna 

Wszystko dookoła: 

dom i przedszkole, 

fabryczne dymy, 

żelazna kolej... 

Kwiaty przy oknie, 

klon koło bramy 

Słoneczny uśmiech 

kochanej mamy.. 

I las, co cieniem 

Dzieci zaprasza 

Wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza! 

 

Odpowiedzcie na poniższe pytania, poproście rodziców o wyjaśnienie trudnych 

wyrazów. 

- Co to jest ojczyzna? 

- Jak ona wygląda? 

- Jak nazywa się nasza ojczyzna i ludzie w niej mieszkający? 

- Jakie znacie polskie symbole narodowe? 

 



Obejrzyjcie proszę poniższy filmik i sprawdźcie, czy dobrze wymieniliście 

wszystkie symbole narodowe : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 

 

 

Ciekawy, prawda? jestem pewna, ,że dzięki tej krótkiej opowieści wielu z Was 

utrwaliło sobie nasze symbole narodowe.  

Zachęcam Was do ich pokolorowania i stworzenia własnego plakatu 

patriotycznego. 

 

Inspiracja.  źródło: www.zawierciańskie.pl 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Źródło : www.pinterest.com 



Czy wiecie, że ... 

 

* Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej, białego 

orła na czerwonym tle, oficjalnego symbolu państwa już od średniowiecza. Znak 

w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą jego częścią niż tło, dlatego kolor biały jest 

na górze, a czerwony na dole (i dlatego poprawnie mówi się, że flaga jest biało-

czerwona). Jeśli barwy zawieszone są w układzie pionowym, to biały umieszcza 

się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Natomiast w rozetkach, 

czyli tak zwanych kotylionach, biały powinien być wewnątrz, czerwony na 

zewnątrz. 

* Każde państwo, uznane na arenie międzynarodowej czy nie, posiada własną 

flagę, co daje setki wzorów. Najbardziej podobne do polskiej są flagi Indonezji i 

Monako, które są czerwono-białe. Ponad 50 krajów świata obchodzi święto na 

cześć swoich barw narodowych (Polska od 2004 roku). Istnieje także specjalna 

nauka zajmująca się flagami, znakami wojskowymi, terytorialnymi, itp. Nazywa 

się weksylologia – od łacińskiego vexillum, czyli sztandar, chorągiew. 

 Flaga Indonezji 

 

 



Flaga Monako 

 

 

 

Wydają się identyczne, jednak różnica tkwi w formacie flagi. Prawda, że 

ciekawe? 

 

Zadania dla sześciolatków na dzisiaj to: 

Wypychanka literowa- zróbcie w domu zawody, kto ułoży więcej wyrazów w 

wyznaczonym czasie! 

Książka do czytania: "Kto Ty jestes?" - str. 62-63 

 

Zadania dla pięciolatków: 

Księga zabaw z obrazkami str. 64 i 65 sytuacje z symbolami narodowymi, Plac 

zabaw str.10 



 

 

 

 



 

 

 


