2. TEMAT: „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”
Cel: Kształtowanie poczucia tożsamości i dumy narodowej poprzez zdobywanie
podstawowej wiedzy o Polsce, rozpoznawanie symboli narodowych.
Jak nazywa się Twój kraj? Czy powiesz mi, co to jest Polska? Czym dla Ciebie jest?
Kim jesteś? W jakim języku do siebie mówimy? Posłuchajcie wiersza:
„Co to jest Polska?" Czesław Janczarski
- 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, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Co odpowiedziała Jasiowi pani w przedszkolu?
Trochę wspomnień….
Tak, Polska, to nasz kraj, nasza Ojczyzna. Bardzo ją kochamy. Tutaj mieszkamy. Jesteśmy
Polakami i mówimy po Polsku. Pamiętacie, jak niedawno obchodziliśmy UROCZYSTOŚĆ
z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości? Polska nie zawsze była wolna. Dawno
temu 3 państwa (Austria, Prusy i Rosja) napadły na Polskę i podzieliły nasz kraj na 3 części.
Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Dzieci nie uczyły się języka polskiego, nie wolno
było rozmawiać po polsku, wszyscy Polacy byli bardzo smutni, nieszczęśliwi i tęsknili za
swoim krajem. Pamiętali jednak zawsze o polskiej mowie i naszych symbolach narodowych.
W końcu Polakom udało się odzyskać wolną Polskę. Było to po I Wojnie Światowej
11 listopada, 1918r. zawdzięczamy ją m.in. Józefowi Piłsudskiemu, który utworzył wojsko
polskie - tzw. Legiony Polskie, które składało się z bardzo odważnych żołnierzy, gotowych
zginąć w walce o swoją ukochaną ojczyznę. Później stanął na czele niepodległego państwa
polskiego. Wolnością nie cieszyliśmy się długo…. Polskę znowu napadli sąsiedzi Rosja
i Niemcy. Walczyliśmy o wolność wszyscy, mali i duzi. (Pamiętacie, jak pięknie zaśpiewał
w żołnierskim stroju Fabianek pieśń patriotyczną „Dziś idę walczyć, mamo!”). Na szczęście
udało nam się obronić Polskę.

Zapoznanie z fizyczną mapą Polski:











Obrysuj palcem kontury mapy Polski
Jak myślisz, co na mapie oznacza kolor brązowy, żółty, zielony, niebieski? (rodzic
tłumaczy)
Pokaż najdłuższą rzekę? Jak się nazywa?
Gdzie są góry? Jak nazywają się nasze najwyższe góry? (Tatry)
A czy wiecie, że mamy też w Stalowej Woli górę? To Wrotnia Góra, znana też pod nazwą
Esowska, Utnia lub „czołgowa" w lesie pomiędzy ulicami Bojanowską i Przyszowską. Jest jednym
ze wzniesień ciągnących się przez część dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Gdzie jest morze? Jak się nazywa? (Morze Bałtyckie)
Pokaż nasze miasto
Co jeszcze chciałbyś pokazać rodzicowi?

To jest tylko jeden rodzaj mapy Polski.
Możecie spotkać się też z innymi.
Popatrzcie na inne mapy:

To jest administracyjna mapa Polski. Tutaj są nawet herby większych miast!:

A tu są też flagi województw:

Wspólnie oglądnijcie prezentację ukazującą uroki polskiej ziemi „POLSKA”
https://www.youtube.com/watch?v=7rpyliswak8
Posłuchajcie zagadek:
Na czerwonej tarczy,
Biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna,
Niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło)
Powiewa sobie, gdy wiatr się zerwie,
A na niej biel jest i czerwień. (flaga)
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego,
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)
Na pewno wszyscy odgadliście te zagadki. To są właśnie nasze polskie symbole narodowe.
GODŁO POLSKI, FLAGA POLSKI, HYMN POLSKI. Dużo mówiliśmy już o tym.
Ponieważ są to symbole każdego obywatela danego kraju, przywiązuje się do nich wielką
wagę i obdarza należnym szacunkiem (rodzic wyjaśnia).

Zobaczcie wspólnie film o symbolach narodowych:
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
Zaśpiewajcie z rodzicem hymn państwowy:
https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU
Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”
1.
Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy
Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy
REF.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2.
Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy
REF.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze
REF.
Marsz, marsz, Dąbrowski..

4.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany
REF.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Zabawa ruchowa „Orzeł”

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

Dziecko biega po pokoju przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: „Orzeł ląduje” i zatrzymanie muzyki - kuca na podłodze i opuszcza ręce.
Przeczytaj napisy znajdujące się w ramkach na mapie:

Powiedz, co widzisz na zdjęciu. Przeczytaj tekst pod zdjęciem:

Posłuchajcie teraz legendy „O Lechu i białym orle” – M. Orłoń
Strudzona była drużyna Lecha. Ile to już dni wędrówki mieli poza sobą? Ile wykarczowanych
drzew? Ile przebytych brodów rzecznych? Ile zwierzyny padło pod strzałami z łuków
i ostrzami oszczepów? Ile ognisk rozpalono po drodze? Któż to zliczy? Szli tak, by znaleźć
miejsce na założenie grodu, by znaleźć ziemię, na którą sprowadzą żony i dzieci, aby osiąść tu
na zawsze.

Odpoczywali właśnie po kolejnym męczącym dniu wędrówki. Część wojów legła w cieniu
rozłożystych dębów, część poiła strudzone konie, część przygotowywała jadło na wieczerzę.
Od rozpalonych ognisk szedł zapach dymu i pieczonego mięsiwa. Lech stał na skraju puszczy,
wodził wzrokiem po rozciągającej się przed nim równinie i zamyślił się głęboko. Może
wspominał braci: Czecha i Rusa, z którymi rozstał się niedawno?

Oni również poszli szukać sposobnego miejsca na osiedlenie. A może wracał myślami do
ziemi, z której wyszli, w której pozostawili swoich współplemieńców? A może rozważał, czy by
nie osiąść właśnie tu, na tej równinie na skraju puszczy? Przecież puszcza w zwierzynę
bogata, ziemia zda się urodzaj zapowiadać, a jeziora rybę wszelką obiecują. Ale ziemi, na
której mają rodzić się ich dzieci i wnuki, nie wybiera się pochopnie. To jest ziemia na zawsze.
Może, więc są ziemie piękniejsze, bogatsze, bezpieczniejsze? Myślał być może nad tym Lech,
wodząc wzrokiem po równinie i bezchmurnym niebie.

Nagle ptak nieznany pojawił się nad jego głową.

Połyskiwał bielą szeroko rozpostartych skrzydeł. Potem zatoczył łuk nad wiekowym dębem,
rosnącym na skraju puszczy, na niewielkim wzgórzu. Lech, zaciekawiony ptakiem i jego
dziwnym lotem, zbliżył się do drzewa i ujrzał w nim gniazdo wielkie i wychylające się z niego
główki białych piskląt. Otwarte dziobki prosiły o pokarm. Białopióry ptak przysiadł na skraju
gniazda i troskliwie je karmił.
Ożywił się nagle Lech, rozchmurzyło się jego czoło i gromkim głosem wojów do siebie
przywołał. A gdy przy nim stanęli, powiedział:
– Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten biały ptak, karmiący pisklęta – naszym znakiem.
A gród, który zbudujemy, Gnieznem nazwiemy.
Ucieszyli się wojowie, że zakończyła się ich uciążliwa wędrówka, że miejsca swego doszli
i głośnym „hura!” postanowienie Lecha poparli.
I w ten sposób biały orzeł stał się ptakiem królewskim na ziemi Lecha, i tak doszło do
powstania pierwszego grodu, później Gnieznem zwanego.

Odpowiedzcie:
 Czego szukał Lech ze swoją drużyną?
 Czy miejsce, w którym przystanęli, spodobało mu się?
 Co robił orzeł, którego dojrzał Lech?
 Czy Lech zdecydował się osiąść w tym miejscu?
 Jak nazwał gród, który tam zbudował?
 Co było jego znakiem?

Jeżeli dobrnęliście do końca i wiele z tych informacji już znacie, to znaczy, że kochacie
Polskę i jesteście prawdziwymi Polakami!
Pokoloruj godło Polski:

lub „Połącz kropki”

Rodzicu:
Pojęcia takie jak niepodległość, patriotyzm, walka o wolność, tożsamość narodowa czy
piękno ojczystej mowy – to dla dzieci zupełna abstrakcja. Dotyczą faktów, emocji i stanów,
które dla małego dziecka są trudne do wyobrażenia. Dzieci potrzebują konkretów: ciekawych
opowieści, porównań, doświadczeń, zabaw – tego, co pasuje do ich świata, co bliskie
i zrozumiałe. Miłość do ojczyzny to jedno z tych uczuć, które pojawia się z czasem
i potrzebuje wiedzy, świadomości, wrażliwości i refleksji. My, rodzice, możemy stworzyć
dobry klimat dla patriotycznych uczuć u dziecka. I czekać, aż się pojawią.
Wspólne dobro
W czasach pokoju patriotyzm przejawia się w codziennych zwykłych działaniach, dzięki
którym dbamy o wspólne dobro. Pokazujmy dzieciom, że patriotyzm to kasowanie biletu w
autobusie, segregowanie śmieci, dbanie o przyrodę, sprzątanie po psie, płacenie podatków. To
także reprezentowanie naszego kraju podczas podróży do innych krajów i zachowywanie się
w taki sposób, by pokazywać za granicą, że Polacy są uprzejmi, uczciwi i porządni.
Zwróćmy uwagę, co słyszą dzieci z rozmów dorosłych: o Polsce, Polakach. Generalnie, jako
naród mamy tendencję do narzekania, często narzekamy na to, jak się "tu" żyje. Może warto
zastanowić się nad tym, co w naszym życiu dobre, pozytywne, bezpieczne?
Flaga, godło, hymn
Wydaje się, że narodowe symbole dość łatwo dziecku opisywać i przedstawiać. Ale warto
zwrócić uwagę, jaki my, dorośli, mamy do nich stosunek. Czy w dni świąt narodowych
wywieszamy flagę? Czy słysząc hymn polski stajemy na baczność? Doskonałą okazją do
wzbudzania narodowej dumy jest wspólne oglądanie zawodów sportowych, w których bierze
udział polska reprezentacja. Wspólne przeżywanie zwycięstw i porażek przybliża dziecku to
poczucie wspólnoty, z którym wiąże się patriotyzm.
Historia
Dla umysłu dziecka najłatwiejsze w odbiorze są ciekawe opowieści o konkretnych osobach:
królach, bohaterach, artystach, naukowcach. Warto sięgać po książki przybliżające postaci
historyczne, pokazywać obrazy lub zdjęcia, wyszukiwać anegdoty z życia słynnych Polaków.
ZAPRASZAMY NA STRONY
Opowiadania i wierszyki patriotyczne
1. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiegodziecka.html – wiersz „Katechizm polskiego dziecka”
2. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,8997d0-_ojczyzna_wlodzimierz.html – wiersz „Ojczyzna”
3. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,897183-_moja_mala.html – wiersz „Moja mała ojczyzna”
4. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,8923e3-_co_to.html – wiersz „Co to jest Polska?”
5. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,891906-_barwy_ojczyste.html – wiersz „Barwy ojczyste”
6. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,90075e-_polska_elzbieta.html – wiersz „Polska”
7. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,89343a-_wszyscy_kochamy.html – wiersz „Wszyscy kochamy
naszą stolicę”
8. http://zwiedzaj.blogspot.com/2010/07/m-aszczuk-znak_27.html – wiersz „Znak”
9. https://tatamariusz.pl/zbigniew-dmitroca-legenda-o-zalozeniu-gniezna/ – wiersz „Legenda o
założeniu Gniezna”
10. https://www.bajkowyzakatek.eu/p/polskie-legendy.html – zbiór legend polskich
11. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/unia-europejska/ – wiersz „Unia
Europejska”
12. http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/05/o-unii-europejskiej-literatura-do-zajec.html – bajka
o Unii Europejskiej

13. https://przedszkouczek.pl/2019/04/15/kto-ty-jestes-polak-maly-2-maja-dzien-flagi-9-maja-dzienunii-europejskiej/ - dzień flagi, dzień Unii Europejskiej
14. https://przedszkolankowo.pl/2017/01/19/symbole-unii-europejskiej-plansze/ – plansze dotyczące
Unii Europejskiej
15. https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw – film edukacyjny „Poznaj Unię Europejską”
16. https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poznaj_ue_2011/2 – publikacja dla dzieci „Poznaj Unię
Europejską”
17. https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl – interaktywna mapa Unii
Europejskiej
18. http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/polska-moja-ojczyzna-literatura-do.html
Piosenki patriotyczne
1. https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – Jestem Polakiem
2. https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo – Piosenka młodego patrioty
3. https://www.youtube.com/watch?v=rtPrKm0Rfx8 – Kocham Cię Polsko!
4. https://www.youtube.com/watch?v=s5wpll6KP2c – Polska
5. https://www.youtube.com/watch?v=0oPokemvQ90 – Płynie Wisła, płynie
6. https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60 – Płynie Wisła, płynie – wersja instrumental
7. https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY – Krakowiaczek jeden
8. https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI – Warszawa stolicą Polski
9. https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA – Historia Polski
10. https://www.youtube.com/watch?v=hA9dfA2D7b8 – Skarby Polski
11. https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E – Wielcy Polacy
12. https://www.youtube.com/watch?v=26Ybt6crep0 – Polskie pyszności
13. https://www.youtube.com/watch?v=quDiS00BXHk – Kraków Stare miasto
14. https://www.youtube.com/watch?v=IznYoOIQjbM – Opolskie nutki
15. https://www.youtube.com/watch?v=dzohBx4_-BA – Wesoła Zielona Góra
16. https://www.youtube.com/watch?v=NTgOf6lpv-o – Orzeł czy reszka?
17. https://www.youtube.com/watch?v=QhAH_UcodPg – Polska, mieszkamy w Polsce
18. https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo – Co to jest niepodległość?
19. https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA – Hymn Polski
Prace plastyczne (patriotyczne)
1. http://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html – flaga z rolek po
papierze toaletowym
2. https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1264-flaga-z-klamerek – flaga z klamerek
3. https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1157-flaga-polski-z-raczek – flaga z
rączek dzieci
4. https://kreatywnadzungla.pl/2017/11/swieto-niepodleglosci-w-przedszkolu-praca-plastyczna.html
– brzoza biało-czerwona
5. https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1261-godlo – godło z piórek
6. http://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/godlo-polski-kreatywnie-praca-plastyczna.html – godło z
talerzyków papierowych
7. https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola – godło z
origami
8. https://karolowamama.blogspot.com/2018/10/orze-z-osikowych-patkow.html – godło z osikowych
płatków

9. https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2018/11/godo-polski-kreatywnie-pomys-na-prace.html
– godło z osikowych płatków i papierowych serwetek
10. https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2017/11/swieto-niepodlegosci.html – orzeł z
patyczków
11. http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html – mapa
Polski z plastikowych nakrętek
12. https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/piec-pomysow-na-prace-plastyczne-w.html –
zbiór pomysłów na kotyliony
13. http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html# – zbiór prac
plastycznych
14. http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/11/flaga-symbol-narodowy.html – zbiór prac plastycznych
15. http://kreatywnadzungla.pl/2016/05/swieto-unii-europejskiej-plakat.html – flaga Unii Europejskiej
z odbitymi biało-czerwonymi rączkami dzieci

Kolorowanki patriotyczne
1. https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/patriotyczne/
2. https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/swieto-niepodleglosci/kolorowanki-flagi/
3. https://kolorki.net/kolorowanki/3-maja
4. https://www.szkolneinspiracje.pl/kolorowanka-na-3-maja/
5. https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wars-i-sawa/
6. https://miastodzieci.pl/kolorowanki/o-smoku-wawelskim/
7. https://miastodzieci.pl/kolorowanki/flaga-unii-europejskiej/

