
Temat  dnia- Kim jesteś 

 

1. Rozpoczął się nowy miesiąc. 

Czy znasz jego nazwę? Jaki miesiąc był przed nim? Jaki będzie po nim? 

2. Wysłuchaj wiersz Ewy Stadtmuller „Kim Jesteś?”. Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- Co jest bliskie osobie z wiersza? 

- Jakie znaki ojczyste? 

- Co jest jeszcze bliskie? 

- Kim jest osoba z wiersza? A Ty, kim jesteś? 

  

Kim jesteś?                                                               

Czy wiesz, kim jesteś? 

- To oczywiste! 

 Co jest Ci bliskie?                                     

- Znaki ojczyste: 

Ojczyste barwy                                

- biało-czerwone, 

Ojczyste godło 

- orzeł w koronie.                                                

Ojczyste w hymnie 

- mazurka dźwięki, 

no i stolica 

– miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 

raz po wyżynie, 

raz po równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie… 

Już wiesz , kim jesteś? 

Jestem Polakiem. 

  

 
  



3. Praca w książce. ( Karty pracy, cz. 4, str. 28) 

- Przeczytaj z Rodzicem (lub samodzielnie). Odszukaj wśród naklejek napisy – naklej je w 

odpowiednich miejscach na mapie. 

- Obejrzyj godło Polski. Pokoloruj rysunek godła według wzoru. 

- Pokoloruj flagi tak, żeby wyglądały jak flaga Polski. 

  

W trakcie wykonywania ćwiczeń, mamusiu, tatusiu, porozmawiaj z dzieckiem i wytłumacz: 

- Co to jest Bałtyk? Gdzie się znajduje? 

- Co to są Tatry? 

- Jak nazywa się stolica Polski? 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski? 

- Jak nazywa się druga rzeka znajdująca się na mapie? 

- Jak wygląda godło i flaga Polski? 

  

4. Zobacz film Polskie symbole narodowe – i zapamiętaj! 

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

  

5. Wysłuchaj nagranie poloneza, porozmawiaj na temat pochodzenia tańca. 

Polonez jest naszym tańcem narodowym, jego pierwowzorem był taniec pochodzenia 

ludowego, który z biegiem czasu stał się znany wśród wszystkich warstw społecznych 

naszego kraju i otrzymał nazwę "taniec polski". 

Od ludu taniec ten przejęły zaścianki szlacheckie, a stamtąd polonez trafił na dwory 

magnatów i królów polskich. Jest on przede wszystkim tańcem uroczystym i dostojnym. 

Tańczony był (i nadal jest) podczas ważnych uroczystości, najczęściej na rozpoczęcie 

balu. Pierwszym znanym kompozytorem polonezów był Michał Kleofas Ogiński, 

Spróbuj zatańczyć (chociaż krok podstawowy), może poproś do tańca mamusię albo tatusia. 

A, to mała podpowiedź, jak się tańczy poloneza. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eutT9cJo57g 

6. Quiz „Co wiem o Polsce?”: 

Nasz kraj to ....................Polska 

Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle 

Flaga Polski ma kolor .....................................biało - czerwony 

Stolica Polski to..................................Warszawa 

Polska leży w .....................................Europie 

Mieszkamy w Polsce , jesteśmy ....................................Polakami 

6. Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Polska. 

Dziecko maszeruje po pokoju w różnych kierunkach  podczas wypowiadania przez rodzica 

dowolnych słów. Kiedy usłyszy słowo Polska, musi jak najszybciej usiąść. 

Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=eutT9cJo57g

