
 Propozycja zajęć na poniedziałek – 12.04.2021r.                                                                                         

dla dzieci 3-letnich „Smerfy”. 

 
Witamy w nowym tygodniu i zapraszamy do realizacji zajęć związanych                           

z tematem „Polska – moja ojczyzna”. 

Temat dnia: „Jestem Polakiem”. 

Aktywność: językowa. 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: 

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej, 

- zapoznanie z nazwą naszego kraju i symbolami narodowymi, 

- wdrażanie do uważnego słuchania,  

- wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, 

- rozwijanie motoryki małej. 

 

1. Wysłuchanie zagadki: 

„Pytanie nietrudne, 

każdy to przyzna. 

Jak się nazywa nasza ojczyzna?” (Polska) 

2. Zapoznanie z nazwą naszego kraju i naszą flagą po wysłuchaniu wiersza                          

Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”. 

 – 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 nad tobą. 

Polska- to miasto, 

Strumień i rzeka, 

I komin fabryczny, 

Co dymi z daleka. 

A nawet obłoki, 

Gdy nad nimi mkną. 



Polska to także 

Twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole, 

i róża w ogrodzie, 

i książka na stole. 

3. Analiza wiersza (można jeszcze raz po zwrotce czytać i odpowiadać na pytania). 

-jak nazywa się nasza ojczyzna? 

-jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce? 

-jak wygląda godło Polski? 

- jak wygląda flaga polski? 

- dlaczego należy kochać swój kraj? 

 
  

4. Zabawa dydaktyczna.  

„Znamy symbole narodowe”- dokończ zdanie: 

Moją ojczyzną jest… 



Nasze godło narodowe to… 

Flaga polska jest… 

Stolicą Polski jest… 

5. Zabawa ruchowa „Zwiedzamy Polskę”. Jedziemy autobusem (Bieg w różnych 

kierunkach), mijamy las (Dziecko podnosi do góry ramiona, naśladując drzewa                     

na wietrze), rzekę (falujące ruchy ramion). Zbiera kwiaty na łące (skłony), miasto 

pełne wieżowców  (wchodzi po schodach, szybko zbiega w dół) oraz wieś, gdzie 

ludzie pracują w polu (grabią siano, pielą grządki).Wracamy do domu. 

6. Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych. Zapraszamy do obejrzenia 

krótkiego filmu „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały” 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A 

7. „Biało-czerwona” – (flaga państwowa i biało-czerwone barwy). Mamo, tato 

porozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach z flagą (prezentacja flagi w różnych 

sytuacjach: święto narodowe, marsz, mecze, flagi na masztach, na domach). 

         

      

 

 

8. „Flaga Polski” -  wykonanie zadań na karcie pracy (Załącznik nr.1) 

(Załącznik nr.1) 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A


 

To wszystko na dziś. Serdecznie pozdrawiamy! 

Janina Sobierajska i Monika Szywała. 


