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Rodzicu, przypomnij dziecku Symbole Narodowe 

 

 

 

  Flaga 

Barwy polskiej flagi  to odwzorowana kolorystyka godła państwowego, który stanowi orzeł biały na 

czerwonym tle. Kolor biały oznacza czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi i odwagi. Gdy 

chcemy zawiesić polską flagę pionowo należy pamiętać, że kolor biały powinien znajdować się po lewej 

stronie dla osoby patrzącej z przodu. 

Flaga zawsze musi być czysta, wyprasowana, zadbana. Umieszczona na maszcie czy gdziekolwiek indziej, 

nie powinna dotykać podłoża, bo to też jest w pewien sposób znieważenie  flagi.  

 

Godło  

 

Biały orzeł w złotej koronie na głowie na czerwonym tle. 

Obejrzyj czytaną baśń „Gniazdo białego Orła” :  https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0  

 

Hymn  

"Mazurek Dąbrowskiego" jest jednym z symboli państwowych. Tekst hymnu Polski składa się z 4 zwrotek i 

refrenu. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka 

pozostaje nieznany.    

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. 
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej 

szacunek. 

Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy. 

Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają 

honory przez salutowanie. 

Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie 

sztandaru. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


 

 

Zaśpiewaj hymn „Mazurek Dąbrowskiego”    https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo  

 

 
 

 

 

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


 

 

Zapoznaj się z informacjami o Symbolach Narodowych : Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały   

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

Wysłuchaj wiersza D. Niemiec „ Moje miejsce” 

Miejsce, gdzie żyję, tam piękny zakątek świata. 

Miejsce, w którym każdego traktuję jak brata, 

Miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza, 

Miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża, 

Miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba, 

Miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba, 

Miejsce dumnego orła opieką otoczone, 

Miejsce, którego barwy są biało-czerwone, 

To miejsce kocham, dbam o nie, szanuję, 

To miejsce to Polska, za jej piękno  dziękuję 

 

PATRIOTA  to  osoba, która szanuje swój kraj i dba o jego dobro. 

W czasie wojny ludzie walczyli za swój kraj. W czasach pokoju patriotyzm przejawia się w codziennych 

zwykłych działaniach, dzięki którym dbamy o wspólne dobro.  

Jak Ty możesz dbać o kraj? Bądź pomocny dla innych. Nie obrażaj innych. Mów pięknym polskim 

językiem :  nie używaj brzydkich słów, nie mów skrótami. Dbaj o środowisko: segreguj śmieci, dbaj o 

przyrodę, sprzątaj po psie. Nie dokuczaj zwierzętom np.: mrówkom, jeżom itp. w parku i w lesie. To także 

reprezentowanie naszego kraju podczas podróży do innych krajów i zachowywanie się w taki sposób, by 

pokazywać za granicą, że Polacy są uprzejmi, uczciwi i porządni.  

 

 

 Pamiętasz piosenkę „Patriota Mały”  , uczyłeś się jej w przedszkolu,  spróbuj zaśpiewać: 

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

 

                                                                                                                                

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


Zabawa z literą          J  j 
                                                       J,  j   litera wielka i mała 

             jajko               wyraz 

             jaj - ko                   sylaby 

             j – a – j – k- o        głosk 

 
Nazwij obrazki. Podziel wyrazy na głoski. Pokoloruj kwadrat z głoską „j”. 

 

Julka 

                                                                                                     jodła 
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Znajdź drogę. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Poskacz, potańcz: https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA  

 

Pamiętasz mapę Polski?  

 

 

 
 

Odpowiedz na pytania: 

- jakie są w Polsce krajobrazy? 

- jakie znasz góry w Polsce? 

- jaka jest stolica Polski? 

-jak się nazywa polskie morze? 

-gdzie można w Polsce popływać łódką lub kajakiem? 

-jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? 

-wskaż na mapie Tatry, Bałtyk i mazury 

- wskaż na mapie Warszawę? 

-jakie zwierzęta żyją na wolności w lasach w Polsce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA


 

Warszawa jest stolicą Polski i ma swoje symbole.   
Syrenka Warszawska 

                                                                                                           
Hejnał Warszawski 

W czasie bombardowania17 września 1939 roku, wskazówki zegara na wieży Zamkowej zatrzymały się na 

godzinie 11:15.Właśnie dlatego od 2008 roku, codziennie o tej porze, z zegarowej wieży rozbrzmiewa 

hejnał warszawski. Melodię opartą na motywach „Warszawianki” i „Marszu Mokotowa” gra trębacz. Hejnał 

skomponował w 1995 roku prof. Zbigniew Bagiński z Akademii Muzycznej w Warszawie. Pomysłodawcą 

powstania hejnału był powstaniec warszawski Henryk Łagodzki.  Jego melodyjny hejnał odgrywany jest na 

trzy strony świata. Nie jest grany na wschodnią stronę, gdyż wieża zegarowa Zamku Królewskiego ma tylko 

trzy okna:     https://www.youtube.com/watch?v=0mTmUKEZmGQ      

 
 

Posłuchaj legendy o Wiśle:      https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg                  

    

https://www.youtube.com/watch?v=0mTmUKEZmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg


 

TATRY 

 

 
 

 

BAŁTYK 
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MAZURY 

 

 

 

 

 

Porozmawiaj z Rodzicami o sławnych Polakach jak np.: Mikołaj Kopernik, Maria Curie Skłodowska, 

Karol Wojtyła, Fryderyk Chopin, Adam Małysz, Janusz Korczak, Wanda Chotomska., Stanisław 

August Poniatowski i innych. Poszukaj informacji w książkach, zadzwoń i zapytaj Dziadków o 

sławnych Polaków. 

 

 

 



Wysłuchaj piosenki „Jestem Polakiem”, naucz się tekstu, zaśpiewaj : 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

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 

- Wymień miasta naszej Ojczyzny, przez które podróżowały dzieci w piosence. 

- Wybierz to, które najbardziej ci przypadło do serca. 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


Plastyka. Wykonaj rysunek w formacie A4 dowolną techniką (farby, kredki, flamastry, wycinanka), a 

może wszystko równocześnie – taka technika nazywa się kolaż.  

Jeżeli chcesz skorzystać z tej techniki (kolaż) potrzebne będą:  

 stare  kolorowe czasopisma 

 nożyczki 

 klej 

 farby 

 kredki 

 flamastry 

W tej technice można wycinać bądź wydzierać fragmenty kolorowych fotografii, a następnie naklejać na 

karton, uzupełnić farbami, dorysować coś jeszcze flamastrami lub kredkami. Spróbujcie stworzyć piękne 

dzieło. Powodzenia! 

Zagadka 

„Co to jest? Na pewno zgadniecie. 

Cały świat na takiej karcie odnajdziecie.” 

(mapa) 

 

-poproś rodziców o wskazanie Tatr, Morza Bałtyckiego, Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska.  

-pokaż trasę, którą podróżowały dzieci. 

 

 

 

 



 

Wysłuchaj                                      „Legenda o Smoku Wawelskim” 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to ogromne 

zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w 

jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono 

jego zachcianki, porywał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że 

zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i 

poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał 

zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. Czy nie pożre 

również królewny? 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się 

ubogi szewczyk Dratewka.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, nisko się 

kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się od  

groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a otrzymasz rękę mojej córki – królewny i pół królestwa. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już przygotowane. Zabił 

najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. 

Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do 

samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem 

świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła 

działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało 

się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo 

wody, że po prostu pękł. I tak sprytny, niepozorny szewczyk uwolnił Kraków od groźnego smoka. W 

zamian dostał rękę królewny i pół królestwa, z którą żył długo i szczęśliwie. 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem figurę 

wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwiąż quiz „Legendy o Smoku Wawelskim” 

 

Legenda o Smoku Wawelskim 

Znasz legendę o Smoku Wawelskim? Jeśli tak to rozwiąż quiz i poznaj wynik 

1. Co robił Szewczyk? 

Pilnował owiec 

Szył buty 

Robił na drutach 

 

2. Jak miał na imię Szewczyk, który występował w bajce? 

Dratewka 

Szydełko 

Drucik 

 

3. Z kim przyszło walczyć Szewczykowi? 

Z wiewiórkami, które ciągle podkradały Królowi orzechy 

Ze smokiem, który wyjadał zapasy w Królestwie 

Z groźnym niedźwiedziem 

 

4. Jakie imię nosił Król? 

Karol 

Krakus 

Krak 

5. Kto ostatecznie pokonał Smoka? 

Odważn irycerze 

Szewczyk Dratewka 

Mieszkanicy 



6. W jaki sposób Szewczyk pokonał Smoka? 

Dał mu do zjedzenia zrobionego przez siebie barana 

Opowiedział mu tak straszną historię, że Smok sam uciekł z królestwa 

Szewczyk wcale nie pokonał Smoka 

7. Co znajdowało się we wnętrzu barana, którego Dratewka podarował smokowi? 

Same smakołyki: owoce, ciasteczka, lizaki 

Trucizna 

Siarka 

 

8. Kogo chciał zjeść Smok, kiedy dowiedział się, że w Królestwie nie ma już nic do jedzenia? 

Córkę Króla, więc ten przestraszony wysłał rycerzy aby zabili Smoka 

Samego Króla 

Najlepszego przyjaciela Króla 

 

9. Jaką nagrodę wyznaczył Król w zamian za zabicie Smoka? 

Całekrólewstwo 

Rękę Królewny i pół królestwa 

Złoto 

 

10. W jaki sposób skończył swe życie smok? 

Przejadł się 

Rozpłynął się 

Wypił tak dużo wody, że aż w końcu pękł 

 

Praca plastyczno-techniczna – „Smok ziejący ogniem” – wersja domowa uproszczona 

Będą potrzebne: 

 Kartonowa tulejka po papierze toaletowym 

 Zielona farba lub kredka, flamaster 

 Kolorowa bibułka lub papierowe kolorowe serwetki 

 Klej 

 Nożyczki 

Wykonanie:  Pomaluj na zielono tulejkę po papierze toaletowym. Zrób dwie kulki z bibułki wielkości np. 

wiśni i dwie mniejsze wielkości grochu. Teraz naklej te większe kulki na pomalowaną tulejkę – to będą 

oczy. Te mniejsze naklej tak, aby utworzyć nos smoka. Doklej kolorowe paski z bibułki w paszczy smoka. 

I smok gotowy!  

Filmik poglądowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs


 

 

 

 

 

Plastyka. Poniżej masz zabytek z Warszawy-Zamek Królewski. Poproś Rodzica o wydrukowanie 

zdjęcia. Dołącz obok drugą kartkę i dorysuj samodzielnie drugą część zamku. W czasie pracy 

posłuchaj piosenki „Jestem Polką i Polakiem” :  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM         

 

 

 

 

 

 

 

UDANEJ     ZABAWY ! 

 

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