27.04.2020
Temat tygodnia: Polska to mój dom
Temat dnia: Dlaczego trzeba szanować flagę?
Środki dydaktyczne: mapa Polski, bibuła lub plastelina, nożyczki, klej, słomka lub długa
wykałaczka
Cele:
- rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”
- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

Zadanie 1
Nauka wiersza
Władysław Bełz
„Katechizm polskiego dziecka”
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi. (swymi)
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia? (czym)
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta? (czym)
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Boga wierzę.

Zadanie 2
„Kocham miejsce, w którym mieszkam”
Rozmowa z dzieckiem na temat okolic miejsca zamieszkania. Rodzic pyta dziecko co znaczy
słowo „ojczyzna” (wszystko wokół nas). Co dla nas jest małą ojczyzną? (dziecko wymienia
wszystkie elementy, które kojarzą mu się z miejscem zamieszkania). Rodzic prezentuje
dziecku mapę Polski, pokazuje gdzie jest morze, a gdzie góry. Wskazujemy miejsce
zamieszkania oraz obszar gdzie znajduje się przedszkole. Dziecko kończy zdanie „Kocham
moją małą ojczyznę, bo…”
Zadanie 3
Dlaczego trzeba szanować flagę? – szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie
doświadczeń dzieci. (jest to symbol wszystkich polaków, tłumaczymy dziecku, że Polska nie
zawsze była wolna, że chciano nam ją zabrać, dlatego były wojny i powstania. Dziś jesteśmy
wolni i dlatego świętujemy naszą flagę – bo to znak wszystkich polaków). Zapoznanie z
symbolami narodowymi na podstawie wiersza :

„PRZEDSZKOLAKI I SYMBOLE NARODOWE”

Pani Wiola zapytała dziś dzieci w przedszkolu –
„Czy coś wiecie o naszym narodowym symbolu?”

Antek szybko zgłosił się z miną zadowoloną –
„Czy przypadkiem chodzi tu o flagę biało-czerwoną?”

Brawo! Brawo! Krzyknęła pani uśmiechnięta
„A czy inny symbol naszego kraju ktoś jeszcze pamięta?”

Wtem zgłosił się Olek niespodzianie –
„Czy to może ten Orzeł Biały co wisi na ścianie?

Co ma skrzydła szeroko rozłożone,
w koronie na głowie i zwrócony w prawą stronę?”

Tak masz rację Orzeł na czerwonym tle to godło nasze
wiedzą już o tym dzieci i młodsze i starsze.

Ale jest jeszcze jeden symbol narodowy
a mianowicie nasz Hymn Narodowy.
Mazurek Dąbrowskiego, który na baczność Polacy śpiewają,
wszystkie uroczystości Narodowe nim rozpoczynają”.

Nagle dzieci oznajmiły: „My wszystkie te symbole znamy,
bo naszą Ojczyznę – Polskę bardzo kochamy!”
Rodzic pyta dzieci: jakie symbole narodowe zostały wymienione w wierszu?
Link: file:///C:/Users/medion/Downloads/miniprzewodnik_MSWiA.pdf
Zadanie 4
Zagadki:
W górach mieszka wielki ptak,
To Polski Ludowej znak,
Zobaczysz go kiedyś może,
To jest … (orzeł)
W oczach się mieni biel przy czerwieni,
Powiewa w święto na Polskiej Ziemi (flaga)
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego

Choć Wybicki jest autorem,
Pieśnią jest Państwa Polskiego
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)
Zadanie 5
Wyklej flagę Polski kulkami z bibuły lub plasteliną, wytnij i przymocuj do niej słomkę lub
długą wykałaczkę :

Opracowała Angelika Kruk

