
SYMBOLE NARODOWE

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do 
ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w 
szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o 
dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co 
stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej 
Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie 
godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla 
innych narodów.

Rozpoczęcie zajęć wierszem „Ojczyzna” W. Domeradzki:
 
Wszystko dookoła:
Szkoła, przedszkole,
Fabryczne dymy,
Żelazna kolej,
Kwiaty przy oknie,
Klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy
I las, co cieniem
Dzieci zaprasza
- wszystko to - Polska
Ojczyzna nasza.
 



Nauka rymowanki (fragment utworu R.Przymus „Polska”).

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.

Obejrzenie filmu - Polskie symbole narodowe. (Youtube).

https://www.youtube.com/watch?v=jXFILnMMJ-s

FLAGA:
 
- oglądanie flagi;
- recytacja wiersza „Barwy ojczyste” 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXFILnMMJ-s


GODŁO:
 
- oglądanie, opisywanie godła;
- wysłuchanie wiersza „Znak” M. Łuszczuk:
 
Czy ty wiesz, jaki to znak:
W czerwonym polu
biały ptak?
- Wiem -
odpowiada Jędrek mały –
to jest znak Polski:
Orzeł Biały. 

HYMN: https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI
 
- słuchanie hymnu Polski poprzedzone wyjaśnieniem: czym jest hymn, kiedy jest 
śpiewany i jak należy się zachować słuchając lub śpiewając hymn. Dzieci słuchają 
hymnu w postawie „na baczność”, z zachowaniem należytej powagi;
 
Wspólna recytacja wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”:
 

https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI


Kto ty jesteś? Polak mały!
Jaki znak twój? Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi!
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!
 
Opiekun: Kim jesteśmy? (Polakami), Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj? 
(Polska).

Zabawa „Prawda, fałsz” - ocenianie wypowiedzi opiekuna.

- Stolicą Polski jest Warszawa.
- Flaga Polski jest czerwono - biało - czerwona.
- Podczas słuchania hymnu stoimy na baczność z zachowaniem należytej powagi.
- Godłem Polski jest biały łabędź na czerwonym tle.
- Państwo w którym mieszkamy nazywa się Polska.
- Największa rzeka w Polsce to Wisła.
- Mieszkamy w Polsce, więc posługujemy się językiem angielskim.

Praca plastyczna „Orzeł”:
 Orzełek z łapek 

Zaczynamy od pokrycia białą farbą jednej dłoni i odbicia jej na czerwonej kartce. 
Kciuk to głowa orła, pozostałe place to skrzydła.

Druga dłoń to drugie skrzydło a kciuki powinny się pokryć.



Czas na detale. 



Jeszcze tylko ogon przy pomocy paluszków i gotowe. 

                        
 


