
„Polska to mój dom” 

1. „Polak mały” – obejrzenie filmiku edukacyjnego, rozmowa na temat treści. 

 

Link do filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

Pytania do filmiku: 

Jak nazywała się pierwsza stolica Polski? 

Jaki ptak stał się symbolem Polski? 

Jakie inne symbole narodowe znasz? 

Jakie znasz święta narodowe? 

Jak nazywa się hymn Polski? 

Jak należy zachowywać się podczas śpiewania hymnu? 

 

2. „Symbole narodowe” – dopasowujemy napisy do odpowiednich rysunków.  

 

 

HYMN FLAGA GODŁO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 

Ćwiczymy analizę i syntezę sylabową i głoskową – dzielimy na sylaby poszczególne wyrazy, 

kolejno pytamy dziecko jakie głoski słyszy na początku i na końcu poszczególnych wyrazów 

(hymn, godło, flaga). 

 

3. „Polska” – prezentujemy napis POLSKA (może być większy format niż te podany niżej), 

tak jak w poprzednim zadaniu ćwiczymy analizę i syntezę sylabową i głoskową. Kolejno 

przygotowujemy np. paski papieru, włóczkę, wstążki, makaron (do wyboru wg 

możliwości i pomysłu) i wspólnie staramy się ułożyć z nich napis POLSKA.  

 

Zachęcamy do opublikowania na grupie Facebook zdjęć z napisami   

 

POLSKA 
 



 

4. „Polska na mapie” – słuchanie piosenki, rozmowa na temat utworu. 

 

Link do piosenki:  

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

 

Pytamy jakie miasta dziecko zapamiętało słuchając piosenki. Pokazujemy te miejsca na mapie 

Polski, ze szczególnym wspomnieniem Warszawy – stolicy Polski.  

 

5. „Zagadki” – wspólne rozwiązywanie zagadek. 

 

Popłyniemy Wisłą  

Razem z rybitwami,  

Zobaczymy miasta,  

Co leżą przed nami.  

Już zakręca rzeka  

I czule oplata  

Miasto, co pamięta  

Dawne dni i lata.  

Bogactwo i chwałę,  

Mężnych królów wielu,  

Którzy tu rządzili  

Na polskim Wawelu.  

Każde dziecko teraz  

Na pewno odpowie,  

Gdzie jest zamek Wawel?  

No, proszę? W (Krakowie).  

 

 

 

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


Na brzegu Syrenka,  

Miasta swego broni.  

Tarczą się osłania  

I miecz trzyma w dłoni.  

Dalej – Stare Miasto –  

Barwne kamieniczki.  

Zbiegają ku Wiśle  

Wąziutkie uliczki 

Zamek, a przed zamkiem  

Na szczycie kolumny  

Stoi sam król Zygmunt  

Z miasta swego dumny.  

Więc jakie to miasto,  

Gdzie wciąż mieszka sława?  

To stolica Polski,  

A zwie się (Warszawa). 

 

Teraz popłyniemy  

Do miasta pierników,  

Sporo się dowiemy  

Tu o Koperniku.  

Kiedy wyruszymy  

Ulicami miasta,  

Pomnik astronoma  

Przed nami wyrasta. 

To jego nauka  

Sprawiła, że może  

Teraz kosmonauta  

W gwiezdne mknąć przestworze.  

Pierniki tu lepsze  

Niż piecze babunia.  

Gdzie dopłynęliśmy?  

Do miasta (Torunia). 

 

 

 



6. „Zagadki 2” – rozwiązywanie czytanych zagadek z zamieszczonego linku: 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR02aFYXSDQLIBp2Y4n
S45oGoBoWCkLhD5H7PHljNZGMFpfCBCJoQQ9Ssmc&app=desktop 

 

 

7. Propozycja pracy plastycznej – wykonania Godła Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi9Cglxrbis 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR02aFYXSDQLIBp2Y4nS45oGoBoWCkLhD5H7PHljNZGMFpfCBCJoQQ9Ssmc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=20_HspeIrEA&fbclid=IwAR02aFYXSDQLIBp2Y4nS45oGoBoWCkLhD5H7PHljNZGMFpfCBCJoQQ9Ssmc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Oi9Cglxrbis


 


