
04.05.2020 r. – poniedziałek propozycje zajęć dla dzieci do wyboru 

SYMBOLE NARODOWE F- JAK FLAGA 

 

Drodzy Rodzice 

Od 04.05 do 29 .05 pani Wiesia jest na urlopie wypoczynkowym, wszystkie wiadomości 
proszę przesyłać do pani Wioletki. 

 

Kochani Marynarze, to już kolejny tydzień, kiedy nie możemy spotkać się w 
przedszkolu. Cieszymy się bardzo, że tak ładnie pracujecie i przysyłacie nam zdjęcia 
ze swoich poczynań. Bardzo za Wami tęsknimy, pozdrawiamy i prosimy o dalszą pracę 
i przesyłanie zdjęć. Prosimy wszystkie dzieci o zdjęcia, bo pisze do nas tylko kilkoro. 

                                                                                                             Wasze panie 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POLSKA – MOJA OJCZYZNA 

TEMATY DNIA 

1. SYMBOLE NARODOWE F- JAK FLAGA 

2.NASZA STOLICA 

3.DO CZEGO SŁUŻĄ PIENIĄDZE? 

4.BIEL I CZERWIEŃ 

5.GNIEZNO I KRAKÓW 

CELE: 

• utrwalenie symboli narodowych 
• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery F,f 
• doskonalenie umiejętności wycinania 

1. Obejrzyj film o symbolach narodowych i odpowiedz na pytania całym 
zdaniem. (ianislavus) 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

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


Pytania do Marynarzy 

• Jakie znasz symbole narodowe? 
• Jakie są barwy narodowe Polski? 
• Jakie kolory ma flaga Polski? 
• Jak wygląda godło Polski? 
• Czy wiesz jakie miasto jest stolicą Polski? 
• Czy znasz nazwę najważniejszej rzeki w Polsce?  

 
2.Rodzic czyta opowiadanie a dziecko uważnie słucha. Po wysłuchaniu 
odpowiada na pytania pełnym zdaniem.  

„Rysunek Franka” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.  

Franek bardzo lubi rysować. Często wolny czas spędza tworząc ciekawe prace 
plastyczne. Dzisiaj przyszedł do niego Felek. Franek i Felek chodzą razem do szkoły. 
Ostatnio na lekcji języka polskiego rozmawiano o Polsce. Chłopcy wiedzą, jak 
wygląda mapa Polski. Znają też polską flagę. Felek i Franek przygotowują ilustracje 
do dekoracji, którą wykonają w klasie wspólnie z innymi dziećmi. Znajdzie się na niej 
to wszystko co dotyczy naszej ojczyzny – Polski. 

Rozmowa na temat opowiadania.  
- Co lubi robić Franek? 
- Co Franek robi w wolnym czasie? 

- Kto przyszedł do Franka? 

- O czym rozmawiano na lekcji języka polskiego? 
- Jakie informacje o Polsce znają chłopcy? 

- Co przygotowują chłopcy do szkoły? 
- Jakie rzeczy znajdą się na dekoracji, którą dzieci wykonają wspólnie w 

klasie? 
3.Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy zawierają głoskę „f”. 
Przeczytaj tekst, karta pracy str. 26 cz.4. 
 

 
 

3. Podziel na sylaby słowo flaga, a także pokaż rodzicom jak umiesz słowo flaga 

podzielić na głoski. Jakie znasz jeszcze inne słowa zaczynające się głoską ,,f”. 



Powiedz je rodzicom. Rodzic prezentuje przy wykorzystaniu urządzeń 

multimedialnych wygląd litery ,,f, F”.  

Dziecko wodzi palcem po ekranie, aby zapamiętać kształt i kierunek kreślenia litery 
Tak wygląda wielka i mała litera drukowana:  

  F f  

a tak pisana:  

  

  
Uwaga!  

Czy wiesz, że ,,f” jest spółgłoską i zaznaczamy ją kolorem niebieskim.  

4. A teraz wspólnie z Rodzicami poćwicz pisanie litery „F, f”:  

- w powietrzu,  

- na dywanie,  

- na plecach mamy lub taty (potem rodzic na plecach dziecka).  

  

5.Teraz potrzebna będzie kasza manna oraz taca lub duży płaski talerz. Na tacę 
lub duży płaski talerz wysypujemy trochę kaszy manny. Dziecko pisze na niej małą i 
wielką literę ,,f” pisaną, wzorując się obrazem graficznym na urządzeniu 
multimedialnym. To świetna zabawa dająca dzieciom wiele przyjemności.  

       

6.Pora na ćwiczenia naszej ręki, przygotowanie się do nauki pisania i zabawy z 
literą. Będziemy kreślić szlaczki literopodobne. Karta pracy str. 27 i 28 cz.4 



 

 

7.Praca wykonana, to czas na relaks. Poćwicz z rodzicem 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQe
kf2a1GgeAy0 

(DJ Miki-Ręce do góry-sł. Gosia Kosik, produkcja muzyczna Krzysztof Palczewski) 

 

  8.Czas na zajecia plastyczne, wykonamy flagę Polski. 

 

Przygotuj: 

• białą i czerwoną kartkę, 
•  klej, nożyczki, 
•  patyczek do szaszłyków, 
• nożyczki 

 
 

Wytnij 2 paski jednakowej szerokości. Jeden z kartki białej, drugi z kartki czerwonej. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0


 
 

Sklej paski ze sobą. 

 

Posmaruj z jednej strony brzeg naszej flagi, przyłóż patyczek i zaklej brzeg. 

 

                    
 

9.Teraz posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica i pomachaj flagą.  



 

Wiersz „Flaga” Cz. Janczarski 
 

Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 
biel jest i czerwień. 

 
Czerwień - to miłość, 
biel - serce czyste... 

Piękne są nasze 
barwy ojczyste. 

 
Polska uśmiechem serdecznym wita, 

orzeł w koronie strzeże jej bram, 
biało - czerwoną flagą spowita 
- serce i duszę zabrała nam! 

 
 

 Miłej zabawy 

                                                                                          Wioletta Lipa 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów 
nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 


