
 

DZIEŃ FLAGI 

02.05.2020r. 
Cele: 

- kształtowanie postawy patriotycznej, 

- zapoznanie dzieci z obchodzonym 2 Maja świętem flagi państwowej, 

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. 

2 maja, obchodzimy Święto Flagi. Pamiętaj, aby w tym ważnym dla 

Polaków dniu, wywiesić flagę Polski. Czy wiesz, jakie jeszcze święta 

obchodzimy w maju? 

Przebieg zajęć: 

1. Wysłuchaj wiersza pt.: „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy, a następnie odpowiedz na pytania. 

 

- Kto ty jesteś? 

   - Polak mały.                                                       

                                                                                   

- Jaki znak twój?                                                     

 - Orzeł biały.                                                           

                                                                             

- Gdzie ty mieszkasz? 

 - Między swemi. 

 

- W jakim kraju? 

 - W polskiej ziemi. 

 

- Czym ta ziemia? 

 - Mą Ojczyzną. 

 

- Czym zdobyta? 

 - Krwią i blizną.  
 

1. Jak nazywają się mieszkańcy Polski? 

2. Kogo nazywamy patriotą? 

3. Czym jest dla Polaków Polska? 

4. Wymień trzy symbole narodowe. 



- Czy ją kochasz?                                             

 - Kocham szczerze. 

 

-  A w co wierzysz? 

 - W Polskę wierzę. 

 

2. Znaki Polski – zabawa ruchowa. Poruszaj się swobodnie po pokoju. Na hasło rodzica wykonaj określone 

polecenia: 

• orzeł biały – unieś ręce w bok tak jakbyś leciał z rozpostartymi skrzydłami; 

• flaga Polski – stań w miejscu, unieś ręce w górę i ruszaj nimi na boki: w prawo i w lewo; 

• mapa Polski – stań i pięknie się ukłoń. 

3. „Symbole narodowe”. Podziel poniższe wyrazy na sylaby i policz liczbę sylab w wyrazach.  

Poproś rodziców, aby przeczytali Ci napisy znajdujące się pod ilustracjami i powiedz jaką głoskę słyszysz na 

początku i na końcu wyrazów. 

Dla dzieci 6- letnich: Podziel wyrazy na głoski i policz liczbę głosek w wyrazach. Ułóż tyle klocków ile jest 

głosek w wyrazach. 

                                                                                           
      godło              flaga 

 

                   mapa            



 

4. Teraz czas na quiz. Odpowiedz na pytania. 

 

 Jak nazywa się nasz kraj? 

 Wymień trzy symbole narodowe. 

 Jakie barwy ma flaga Polski? 

 Jak nazywa się polskie morze? 

 Powiedz. Jak nazywa się stolica Polski? 

 Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? 

 Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? 

 

 

 

5. Poproś rodziców o odczytanie opowieści. Zilustruj ruchem opowieść, według ich wskazówek. 

„Nasz piękny kraj”-opowieść słowno-ruchowa K. Kurczek. 

Jesteśmy w górach. Góry są takie wysokie (stają na palcach i wyciągają ręce wysoko ponad głowę). 

Wspinamy się (naśladują wspinanie się), to wcale nie jest proste (ocierają pot z czoła). Ale już niebawem 

osiągniemy szczyt (naśladują wspinanie i ocieranie potu). Jesteśmy na szczycie! Zobacz, jak tu pięknie 

(wykonują skręty tułowia w pozycji stojącej). Odpocznijmy trochę (kładą się na brzuchu). Na dół zjedziemy 

kolejką (wykonują 8 przysiadów). Wykonujemy teraz długi skok (skaczą obunóż jak najdalej) i… jesteśmy 

w lesie. Bierzemy udział w biegu wokół jeziora (poruszają się dookoła). Brawo! Wypijmy wodę, bo jesteśmy 

zmęczeni (nasladują picie). A teraz znowu długi skok (skaczą obunóż jak najdalej)i… jesteśmy teraz nad 

morzem. Słychać mewy (nasłuchują przyklejając dłoń do ucha), fale uderzają o brzeg (wydają dźwięk: 

„szszszsz…”). Biegniemy w kierunku wody i…siup (wykonują skok obunóż i przykucają). Trochę zimna ta 

woda…(trzęsą się z zimna). Szybko wycieramy ciało ręcznikiem (naśladują wycieranie) i kładziemy się na 

ciepłym piasku (kładą się na plecach i głęboko oddychają). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Znajdź flagę Polski wśród innych flag.  

           

                           

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Otocz czerwoną pętlą najmniejszą flagę, a zieloną największą. 

    

                                     

 

                                  

 

 

                                                 

                      

                                                                   

 

 



8. „Flaga Polski”. Na koniec zapraszamy Cię do wykonania pracy plastycznej. Ozdób flagę dowolną techniką. 

Następnie wytnij ją i przyklej na swoim oknie w dniu jej Święta - 2 maja. 
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