
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś witamy się z Wami piosenką: 

 
„Wszyscy są, witam Was” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

Do dzisiejszych zajęć chcemy zaprosić Was piosenkami, które wskażą Wam, o czym 

ważnym dziś będziemy rozmaić. Usiądźcie i posłuchajcie. 

„Flaga - polska piosenka patriotyczna” 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 

„Polska flaga” 

https://www.youtube.com/watch?v=K6I743K8rjI 

 

 

Dziś porozmawiamy o naszej Fladze biało-czerwonej. 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/710513278686284130/ 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I
https://www.youtube.com/watch?v=K6I743K8rjI
https://pl.pinterest.com/pin/710513278686284130/


Zapraszamy Was do wspólnego przeczytania poniższego wiersza. Prosimy, aby  

w trakcie czytania pozwolić dziecku dołączyły się i powtórzyły z osobą czytającą fragment, 

który się powtarza w wierszu: „Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.” Dziecko 

wypowiadając fragment moduluje głosem, mówi radośnie, raz głośniej, raz ciszej. 

 

B.Szelągowska „Moja Ojczyzna” 

 

Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

„Kocham Cię, Ojczyzno” 

serce moje śpiewa. 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham wioski, miasta, 

kocham lasy, góry! 

I Morze Bałtyckie, 

i jeszcze Mazury... 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham hymn, nasz język 

i Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” 

– płynie z serca mego. 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

A za kilka lat, 

kiedy będę duży, 

chciałbym całym sercem 

Tobie, Polsko, służyć! 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę 



Ćwiczenia oddechowe z bibułkami – „Flagi na wietrze”.  

Rodzic przygotowuje do wykonania zadania dwa paski bibuły (lub wstążki) – biały  

i czerwony. Dziecko kładzie na otwartej dłoni najpierw jeden pasek, przytrzymuje końcówkę i 

dmucha tak, by się rozwinął. To samo robi z drugim paskiem. Następnie zwija bibułę  

i próbuje powtórzyć zadanie, tym razem trzymając w dłoni dwa paski. Dmucha w nie ponownie 

tak, by powstała z nich „flaga” powiewała jak na wietrze. 

 

A teraz zapraszamy was na krótki film edukacyjny dotyczący naszej flagi. 

„Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?” 

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI


Zadanie 1.  Ćwiczenie grafomotoryczne. 

 



Zadanie 2.  „Labirynt” – pomóż dziewczynce wybrać właściwą drogę. 

 



Zadanie 3.  „Moja Flaga” – do wykonania tego zadania będzie potrzebna plastelina: biała, 

czerwona, niebieska, zielona,. Z plasteliny tworzymy kuleczki, którymi będziemy wyklejać 

zaznaczone przez kropki miejsca na obrazku. 

 



Zadanie 4. „Dzielimy na sylaby” – wymawiając dane słowo klaszcz w dłonie. Pomoże Ci to 

w ustaleniu liczby ukrytych sylab w danym słowie. 

 
http://pod-kasztanami.swarzedz.pl/category/aktualnosci/ 

http://pod-kasztanami.swarzedz.pl/category/aktualnosci/


Zadanie 5. „Układanki” - Zadanie to polega na wycięciu po liniach poszczególnych 

elementów układanki, ułożeniu a na końcu przyklejeniu na kartce. Postarajcie się jak 

najdokładniej wykonać to zadanie. 

 

 

 

 
http://pastelowekredki.pl 

  

http://pastelowekredki.pl/
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Praca plastyczna „Flaguś" 

 

Co będzie potrzebne: 

- najlepiej zalaminowana flaga Polski,  

- nogi harmonijki 

- ręce harmonijki 

- ruchome lub narysowane oczka 

- uśmiech 

- kartonik, pudełko 

 

Wykonanie: 

 

Flagę naklejamy na pudełko, żeby „Flaguj” mógł spokojnie siedzieć lub mocujemy 

czymś do tablicy. Z białej kartki wycinamy dwa krótsze i dwa dłuższe paski papieru, składamy 

je na harmonijkę.  Doklejamy ręce, buty, oczy i uśmiech. 

 

 
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-na-dzien-flagi.html 

 
 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 
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