
Krąg tematyczny: KTO TY JESTEŚ, POLAK MAŁY! 

1. ,,Ćwiczenia z szalikiem” – ćwiczenia gimnastyczne z apaszką lub szalem: 

 Dziecko opiera stopę o trzymany w rękach apaszkę lub szal, prostuje 

nogę w kolanie i lekko unosi do góry, próbuje niczym bączek kręcić się 

wokół własnej osi na jednej nodze 

 Dziecko kładzie przed stopami swój 

szalik, na polecenie i podaje szalik 

rodzicowi.  

 Dziecko stojąc  próbuje palcami stóp z 

szalika ułożyć figurę geometryczną 

(koło, kwadra, itd.). 

 Dziecko przeskakuje obunóż szalik. 

 Dziecko idzie wzdłuż szalika. 

 Dziecko stojąc trzyma szalik za oba jego końce, na wysokości bioder. 

Stara się podnosić kolana dotykając szalika. 

2. „Symbole narodowe”: 

     
 

   



      
 

              
 

 
 

Pamiętaj, podczas śpiewania hymnu powinieneś stać prosto. 



3. ,, Katechizm polskiego dziecka” – wiersz: 

Zachęcam do nauki 

 

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. 

– Coś jej winien? 

– Oddać życie. 

 

Pytania do wiersza: 

− Jak nazywa się nasz kraj? 

− Jak myślicie, co to znaczy kochać swój kraj? 

− Jak możemy dbać o swój kraj? 

− Każdy kraj ma swoje symbole: flagę, godło i hymn.  

- Jak wyglądają flaga i godło Polski? 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu ,,Polak Mały”: 

 

IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

youtube:    https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  

  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


4. ,,Quiz wiedzy o Polsce”  

Pytania: 

 Jakie znasz symbole narodowe? 

 Które z obrazków przedstawia Godło Polski? 

             
 Jak wygląda flaga Polski? 

 Co jest na Godle Polski? 

 Jak nazywa się stolica Polski? 

 Czy największą rzeką Polski jest Wisła? 

 Jak należ zachować się śpiewając hymn? 

 Co przedstawia obrazek? 

 

   

        

     

5. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2, Karta pracy 3, Karta pracy 4 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 



6. ,,Legenda o Smoku Wawelskim” 

 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. 

Było to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej 

ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w 

tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, 

porywał ludzi. 

 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, 

którzy twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z 

wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już nadzieję na 

ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze 

najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 

 
 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze 

Kraka pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił 

się do króla, nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  



- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy 

na uwolnienie się od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 

przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a 

potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w 

kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, 

rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony 

zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka 

ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne 

pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze 

chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak 

dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem całego miasta, 

a król sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą 

ogniem figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

Pytania do legendy: 

W jakim mieście mieszkała smok? 

Jak nazywał się król Krakowa? 

Kto pokonał smoka? 

Jak Szewczyk pokonał smoka? 

 

7. ,,Smok Wawelski” – dmuchawka, ćwiczenie oddechowe: 

 

 Materiały: 

 rolka po papierze 

toaletowym,  

 kolorowa bibuła,  

 klej,  

 zszywacz,  

 pisak  

 biała kartka 

 

 



 
 

Obklejamy rolkę zieloną bibułą. Wycinamy oczy z papieru i przyklejamy do 

rolki, podobnie jak kulki na nos z bibuły. Czerwoną i żółtą bibułę tniemy na 

paseczki i zszywamy po 3 paski. Paski będą symbolizowały płonienie. Paski 

przyklejamy głęboko w rolce, inaczej dzieci nie będą w stanie ich „wydmuchać”. 

 

 

 

A teraz mocno dmuchamy! 


