
15.05.2020r. (tj. piątek) - dzieci 5 letnie (oddział II) 

 

Temat: ,,Symbole narodowe” 

PRZYGOTUJ: 

Książkę ,,Pięciolatek razem poznajemy świat” cz.4,  kredki, załączniki, kartka z bloku, klej. 

 

/źródła: zasoby google - grafika, pinterest, , dzieckiembadz.blogspot.com, ciociakinga.com, przewodnik 

metodyczny wyd. Podręcznikarnia/ 

 

 

 

 

1. Zagadka fonematyczna ,,Skąd pochodzimy?” – powiedz słowo Polska dzieląc je na głoski:  

P – O – L – S – K – A, zadanie dziecka polega na powiedzeniu słowa jakie słyszało. 

 

2. Rozmowa o symbolach narodowych – zapytaj dziecko ,,co to jest symbol?” jeśli będzie miało problem z 

wyjaśnieniem możesz mu pomóc / symbol- znak, znak rozpoznawczy/.  

 

- Nawiąż w rozmowie z dzieckiem do zajęć z całego tygodnia i zapytaj jakie zna symbole narodowe 

związane z Polską /flaga, godło?, omówcie ich wygląd wykorzystując ZAŁĄCZNIK nr 1 / godło jest 

znakiem państwa. Polskie godło to biały orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem na 

czerwonym tle, itd./ 

 

- Zapytaj dziecko, dlaczego w godle Polski umieszczono orła białego?  /w tym momencie przypomnijcie 

„Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”/ Wyjaśnij, w jakich miejscach można spotkać godło państwowe i 

flagę, kiedy wywieszamy flagi, itp. 

 

- Napisy pod symbolami w ZAŁĄCZNIKU nr 1 służą do czytania globalnego, przeczytaj je a dziecko 

niech powtórzy, a następnie podzieli je na sylaby. Możesz zapytać jaką głoskę słyszy na początku 

 

3. Zapoznanie z trzecim symbolem narodowym – poproś dziecko aby wysłuchało fragmentu muzycznego, 

który zaraz włączysz i nie informuj dziecka o tym czego będziecie słuchać. Kliknij w link i włącz fragment 

hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ /1 zwrotka dla dzieci/,       

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU /cały ,,Mazurek Dąbrowskiego/ 

 

Po wysłuchaniu fragmentu zapytaj dziecko: 

- Kiedy grany jest hymn Polski? 

- Jaką postawę należy przyjąć słuchając hymnu? 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU


 

Jeśli nie potrafi powiedzieć, wtedy ty wszystko wyjaśnij. 

 

4. Zabawa dydaktyczna „Dokończ zdanie”- mów do dziecka zdania i poproś, żeby je dokończyło, jeśli ma 

trudności możesz pomóc, ale pamiętaj żeby dać możliwość zastanowienia się: 

 

Moja ojczyzna to....... 

Ja mieszkam… 

Jestem….. /Polakiem/Polką/ 

Godło Polski to.......... 

Gdy słyszymy hymn, należy....... 

Nasze symbole narodowe to.......... 

Flaga Polski ma barwy...................  

Stolica Polski to……… 

Najdłuższa rzeka Polski to…………. 

Jak nazywa się waluta/pieniądze, którymi płacimy w Polsce…… 

 

5. Praca w książce ,,Pięciolatek razem poznajemy świat” cz.4, str.12 – otwórzcie książkę na podanej stronie 

i wykonajcie zadanie zgodnie z poleceniem. 

 

6.  Zabawy ruchowe – teraz troszkę się poruszajcie, proponuję zabawy obrazkowe z ZAŁĄCZNIKA nr 

2. 

 

************************************************************************************* 

 

7. Słuchanie hymnu „Mazurek Dąbrowskiego” – posłuchajcie jeszcze raz I zwrotki hymnu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

8. Wyjaśnienie słów hymnu – poniżej zamieściłam kilka słów na temat hymnu, które możesz przekazać 

dziecku ujmując, je w przystępny dla dziecka sposób. 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” powstał w 1797 roku. Autorem słów jest Józef Wybicki. Pieśń ta nazywana 

była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania 

odchodzących z Reggio (miasto w północnych Włochach) legionistów i tu została odśpiewana po raz 

pierwszy. Szybko pieśń ta stała się popularna wśród legionistów. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


Polakom we wszystkich bitwach. Od 26 lutego1927 stał się oficjalnym hymnem państwowym 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

9. Nauka 1 zwrotki i refrenu – teraz naucz dziecko I zwrotki i refrenu – Ty mówisz jeden wers, dziecko 

powtarza, następnie mówicie razem całą zwrotkę i śpiewacie. Tekst znajduje się w ZAŁĄCZNIKU nr 1 

 

10. Rozmowa na temat wydarzeń, podczas których śpiewamy hymn „Kiedy jest śpiewany hymn?” – 

porozmawiaj z dzieckiem o wydarzeniach, podczas których śpiewamy hymn i przypomnij o odpowiedniej 

postawie  

 

- Na uroczystościach państwowych. 

- Na apelach z okazji rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego. 

- Podczas zawodów sportowych międzynarodowych (śpiewany jest hymn tego państwa, która drużyna, 

bądź którego kraju sportowiec zwyciężył). 

 

11. Zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa„Do hymnu” 

Poruszacie się swobodnie biegając. Gdy rodzic poda hasło: do hymnu! Przyjmujecie odpowiednią 

postawę.  

 

12. Śpiewanie I zwrotki hymnu. 

 

13. Składanie obrazków z części – w ZAŁĄCZNIKU nr 3 i 4 znajdują się ilustracje przedstawiające flagę i 

godło, wydrukuj je, przetnij wzdłuż linii i daj dziecku do ułożenia. Prawidłowo ułożone obrazki 

przyklejamy na kartce i kolorujemy. 

 

 

 

 

 

T wszystko na dziś. W ten sposób kończymy kolejny długi tydzień. Przed nami dwa wolne 

dni na odpoczynek, ale jeśli będziecie się nudzić, to w załącznikach czeka na was kilka 

propozycji. 

 

Pozdrawiam Was gorąco     
 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

   

 

    



 

    

 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

 



 

 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

 



ZAŁĄCZNIK nr 4 

 



 

Pokoloruj obrazek zgodnie z podana legendą. 



 

Rysuj według wzoru. 



 


