
 

DZIEŃ FLAGI 

2.05.2020 r. 

Cele: 

 zapoznanie dzieci z symbolem narodowym i obchodzonym 2 Maja świętem flagi 

państwowej, 

 kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych, 

 rozwijanie umiejętności manualnych oraz zapamiętywanie kolorów znajdujących się na 

fladze naszego kraju. 

Przebieg zajęć: 

- Wysłuchaj treści zagadki i udziel odpowiedzi - wprowadzenie do tematu. 

 

 

 

 

 

2 Maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pamiętaj, aby w tym ważnym dla Polaków dniu, wywiesić flagę 

Polski. 

- Posłuchaj piosenki pt.:”Jestem Polakiem”. Następnie wyrusz w podróż po najpiękniejszych 

zakątkach naszego państwa. Podczas trwania piosenki, wsiądź do wagonu i naśladuj jadący 

pociąg – na hasło szybko – pociąg pędzi, na hasło wolno – pociąg zwalnia. Na przerwę  

w muzyce zatrzymaj się (stacja kolejowa) i prześlij buziaki, raz jedną, raz drugą ręką, 

następnym razem pomachaj (wyglądamy przez okno i pozdrawiamy ludzi). 

Link do piosenki: 

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

Biel na niej jest  

i czerwień 

Powiewa pięknie , gdy 

wiatr się zerwie. 

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


 

1. Wysłuchaj treści wiersza Czesława Janczarskiego pt.: „Barwy ojczyste”.  Spróbuj 

zapamiętać słowa – kto będzie miał ochotę, może nagrać filmik z wyrecytowanym wierszem 

i przesłać do nas na adres e-mail. 

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 
A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień – to miłość, biel – serca czyste 
Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XP8VITj8H4Q – przykład recytacji wiersza 
 

2. Połącz flagi od najmniejszej do największej. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XP8VITj8H4Q


3. Przyjrzyj się poniższej ilustracji i wymień kolory, które widnieją na fladze Polski. Następnie 

wskaż po dwa przedmioty w kolorze białym i czerwonym, które znajdują się w twoim 

mieszkaniu i głośno wypowiedz nazwy kolorów. 

 

 
 

 

 



4. Zabawa ruchowa z piłką „Biały – czerwony – czarny”. Rzuć piłkę do opiekuna, wymieniając 

nazwę koloru (wybieramy spośród trzech). Piłkę można złapać na kolor biały lub czerwony, 

gdy pojawi się nazwa koloru – czarny – nie wolno dotknąć piłki. 

 

5. Puste miejsca wyklej kuleczkami z plasteliny w odpowiednim kolorze. 

 

 
6. Na koniec proponujemy wykorzystanie plastikowych nakrętek od butelek do stworzeni biało 

– czerwonej kompozycji – „Flaga Polski”. 

 



 

 


