
Środa 29 04 2020r.  

POLSKIE   SYMBOLE   NARODOWE 

 

1. Utrwalenie refrenu i nauka I zwrotki piosenki Najpiękniejsze miejsce świata.   
     https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

 

1. Są na całym świecie tysiące miasteczek  

i są też wioseczki jak z bajeczki.  

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,  

tam domki, łąki, pola, rzeczki.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu,  tutaj tulę się do snu,  

       tutaj swoje mam radości i troski. 

       Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.  

       To jest mój kawałek Polski.  

       Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód.  

       Taki to mój mały cud!  

 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.  

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.  

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,  

a w trzecim cicho płyną chmurki.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu,  tutaj tulę się do snu,  

       tutaj swoje mam radości i troski. 

       Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.  

       To jest mój kawałek Polski.  

       Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód.  

       Taki to mój mały cud!  

 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.  

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.  

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem  

Ja także kocham miejsce swoje.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu, ….. 

 

2. Symbole narodowe.   

Każde państwo ma swoje symbole narodowe i każdy obywatel danego kraju, przywiązuje 

do nich wielką wagę. Obdarza je należnym szacunkiem.  

Rzeczpospolita Polska (bo taka jest pełna nazwa naszego kraju) również ma swoje symbole 

narodowe, są nimi.  

 godło  

 flaga  

 hymn  

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


3. O powstaniu państwa polskiego,  jego godle i pierwszej stolicy opowiada legenda 

 O Lechu, Czechu i Rusie. 
 https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html 

 

 

Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie 

 ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia:  

 

Lech, Czech i Rus. Ludzie 

cieszyli się z wielkiej mądrości 

swych przywódców, a dobrobyt 

jaki nastał za ich panowania 

spowodował, iż plemiona 

słowiańskie znacznie się rozrosły. 

Niestety wraz ze wzrostem ilości 

ludności zaczęło brakować ziaren 

z pobliskich pól, zwierzyny w 

lasach oraz ryb w rzekach. 

Ludzie zaczęli obawiać się głodu. 

Bracia dostrzegli ten problem i 

postanowili naradzić się co można 

z tym zrobić. Długo debatowali, 

aż w końcu postanowili poszukać 

nowych ziem dla swoich rodów. 

Na drugi dzień zwołali swoje 

rodziny i przyjaciół i obwieścili 

co postanowili. 

Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom. 

Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek 

i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł w końcu 

dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać jakie 

niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami, kobietami i 

dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział straży, 

aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami. 

Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić 

atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się przez 

gęste puszcze, w mrokach  których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak swoich 

przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej modlili się do 

swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie. 

Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których błyszczały 

w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci: 

- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz dom. 

Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html


 
Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w dalszą 

podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech lubił ciepło 

dawane przez promienie słoneczne. 

Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy Czech 

do Lecha i tak mówi: 

- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są tu 

bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu. 

  

 
 

Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po 

kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż 

pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz 

i zaczęli przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory 



pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, 

dostrzegł ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił. 

- Nadszedł kres naszej podróży.  

Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu 

powinniśmy zostać. Tu założymy naszą 

osadę. 

Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo 

strudzeni, jednak  pragnęli, aby bóstwa dały 

 im znak, iż jest to faktycznie koniec 

ich podróży. W tym też momencie gdzieś z 

góry rozległ się głośny okrzyk. Słowianie 

unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on 

dobiega i ujrzeli wielkiego białego orła 

lądującego w gnieździe na szczycie 

ogromnego dębu. Widok zapierał dech w 

piersiach. Biel piór ptaka odcinała się 

pięknie na tle czerwieni nieba i 

zachodzącego właśnie słońca. Nikt nie miał 

wątpliwości, iż jest to znak na który czekali. 

 

 

W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich 

wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle 

czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród dał 

swój początek. 

 

 Godłem Polski jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w 

prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w 

czerwonym polu tarczy. 



4. Flaga Polski  

Ten krótki wiersz Cz. Janczarskiego powinien znać każdy Polak, a czy Wy go pamiętacie.  

Spróbuj  go zarecytować rodzicom. 

 

 

BARWY 

OJCZYSTE 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się 

zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

Cz. Janczarski 

 

 

Flaga - polska piosenka patriotyczna - YouTube 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Flaga+-+piosenka+patriotyczna 

 

Flaga Polski jest biało-czerwona. 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 

 

Ciekawostki o fladze i święcie 2 maja. 
 

     Jest to święto stosunkowo młode.  Ustanowiono je w 2004 r.  ustawą  Sejmu  RP z  dnia   20 lutego 2004. 

Tego dnia Polacy wspominają długą historię biało-czerwonych barw narodowych i z dumą eksponują flagi na 

zewnątrz. 

     Dlaczego 2 maja? Tego dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę 

na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. 

    Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się 

z barw herbu Królestwa Polskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem 

Polski. Godło  znajduje się na czerwonej tarczy herbowej. Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na 

dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. 

     Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r.,  w pierwszą rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego 

 przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego.  Po odzyskaniu niepodległości 

wygląd polskiej flagi zatwierdził  Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQmNCSvonpAhUrl4sKHYN4ABYQyCkwAHoECAoQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhJ9SZzcOP_I&usg=AOvVaw1CvdeRpgHsJ8Vxp7ZYWm6c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQmNCSvonpAhUrl4sKHYN4ABYQyCkwAHoECAoQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhJ9SZzcOP_I&usg=AOvVaw1CvdeRpgHsJ8Vxp7ZYWm6c
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Flaga+-+piosenka+patriotyczna


5. Hymn Polski. 

Hymnem Polski to pieśń  p.t. „Mazurek Dąbrowskiego”, której tekst napisał Józef Wybicki. 

 

   
Wyjaśnienie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć: podczas uroczystości państwowych,  

Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu.  

Wysłuchanie  hymnu Polski w postawie na baczność i w ciszy – Mazurka Dąbrowskiego. 

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

 

6. Słuchanie wiersza „Co to jest Polska?”  Czesława Janczarskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=GowHrDB7Tj8 

 

Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w 

przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także 

twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiZrt_NqpLI
https://www.youtube.com/watch?v=GowHrDB7Tj8


7. Obejrzyj film: „Polak mały!” film o polskich symbolach narodowych dla 

najmłodszych: http://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

DLA CHĘTNYCH 

 

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


 

Polskie legendy- legenda o królu Popielu 
https://www.youtube.com/watch?v=5L8K6rtFEkg 

  

Legenda - o Smoku Wawelskim - bajka dla dzieci - Lektor PL 
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 

 

Pozdrawiam wszystkie Pszczółki 

 p. Danka 

Dziękuję za wasze zdjęcia , życzę miłej pracy. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5L8K6rtFEkg
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg

