
Tematyka cykliczna „Polska - moja Ojczyzna” 

27.04 (poniedziałek) „Kto ty jesteś?” 

 

Witam Was po weekendzie.  

Mam nadzieję, że trochę odetchnęliście od codziennych zadań.  

Czas jednak do kolejnych zajęć. Od dzisiaj rozpoczynamy nową tematykę 

 pt. „Polska –moja Ojczyzna”. 

Nasze zadania na ten tydzień to: 

- poznanie historii państwa Polskiego – „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” 

- utrwalenie symboli narodowych 

- poznanie stolicy Polski – Warszawy, jej zabytków i ważniejszych miejsc 

- poznanie legendy „Wars i Sawa” 

- Polska w Unii Europejskiej 

- wprowadzenie litery „F, f” 

 

1. Nasze symbole narodowe 

Wiersz E. Stadtmuller „Kim jesteś?” 

 

 

Kim jesteś?? 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

– To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? 

– Znaki ojczyste: 

Ojczyste barwy 

-biało-czerwone, 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięki, 



No i stolica 

– miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła? 

Co sobie płynie, 

Raz po wyżynie, 

Raz po równinie, 

I mija miasta 

Prześliczne takie? 

Już wiesz , kim jesteś? 

Jestem Polakiem. 

Obejrzyjcie krótki filmik ( 6 minut) o historii Polski i naszych symbolach 

narodowych. 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania ( całymi zdaniami ) 

- Jakie są nasze barwy ojczyste? 

- Jak wygląda nasze godło? 

- Jak nazywa się hymn Polski? 

- Jaka rzeka jest największą rzeką w Polsce? 

- Kim Ty jesteś? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


2. Początki państwa Polskiego 

 

Kochani, wiecie już kim jesteście, znacie symbole narodowe, pora byście 

poznali troszkę historii Polski. 

Obejrzyjcie filmik  o trzech braciach- Lechu, Czechu i Rusie i dowiedzcie się, 

jak powstało państwo Polskie i skąd wzięły się dzisiejsze symbole. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 

 

3. Dzisiejsza Polska 

 

Mapa Polski zmieniała się na przestrzeni lat. 

Jednak obecnie wygląda tak. 

Przyjrzyjcie się jej i wskażcie: 

morze, góry, rzekę Wisłę, stolicę Polski – Warszawę. 

Przypomnijcie sobie, jak nazywa się nasze morze, jak nazywają się 

najwyższe góry. 

Na tej mapie nie jest zaznaczona nasza miejscowość. 

Przypomnijcie, jak się nazywa i przyłóżcie palec mniej więcej w tym 

miejscu, gdzie jest położona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


4. Zagadki o Polsce 

 

              W oczach się mieni 

              biel przy czerwieni 

             powiewa w święto 

             na polskiej ziemi. 

 

W górach mieszka 

ten wspaniały ptak, 

gdy namalowany 

to Polaków znak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierzcie, który z symboli Polski chcielibyście wykonać (możecie 

pomalować, pokolorować, wykleić w zależności, jaki macie pomysł ). 

  

Do zobaczenia jutro 

P. Ala 

 

 

 


