
Drodzy Rodzice, Kochane Uszatkowe Przedszkolaki, 

W  związku ze zbliżającymi się świętami: Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Świętem 
Konstytucji Trzeciego Maja w tym tygodniu proponujemy temat : „Polska -  nasza Ojczyzna” 

 

1. “Katechizm polskiego dziecka”  Władysław Bełza 

 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

- Coś ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- A coś winien? 

- Oddać życie. 

 

Wyjaśnienie trudnych pojęć i rozmowa z dzieckiem: 

 

- Co to jest ojczyzna? 

- Jak nazywa się nasza ojczyzna? 

- Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce? 

- Co to są symbole Polski? 

- Jak wygląda godło Polski? 

- Jak wygląda flaga Polski? 

- Dlaczego kochasz swój kraj? 

 

 
 

2. „Polak Mały” – oglądanie filmu o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych. 

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

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


3. Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem” z cyklu Niezwykłe Lekcje Rytmiki 

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

 

4. Kodowanie na dywanie  

https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/04/polskazakodowane-

aktywnosci.html?m=1&fbclid=IwAR33hAywHHXPcDvtfPp0jCohCOM_0nhM6-

80BvrcVh_H1afNnQVOjWzanXY 

5. Praca plastyczna 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1157-flaga-polski-z-

raczek?fbclid=IwAR1fUbexuW8TamUnHVo2Uq5md5ZTX9nRDWWigbAV6bQogEdtXbgUFgmuGco 

 

6. Patriotyczna gimnastyka buzi i języka 

https://www.facebook.com/gabinetlogosens/photos/a.226987331522251/51567366598694

8/?type=3&theater 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 

 

Zapraszamy na ciekawe spotkania z wrocławskiego ZOO, które można zobaczyć na Facebooku 

#domoweZOO. 

To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają się na żywo na profilu @wroclawskiezoo. Celem jest 

zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci. Pracownicy zoo prezentują wybrane gatunki 

podchodząc do nich z kamerą jak najbliżej się da. Spotkania prowadzone są przez opiekuna zwierząt i 

edukatora, aby jak najciekawiej zaprezentować bohaterów. Każde spotkanie kończy się zadaniem 

domowym np. pracą plastyczną lub zagadką. Transmisje na żywo odbywają się dwa razy w tygodniu – 

środy i piątki, zawsze o godzinie 12:00 

https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAN0QP2uWxJV8sdSAaPsBykgmLdqu110jk576LIl_YetieSL1X8l6gi9Q850n25Y58bkKTG2MXcf

vBv 
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