
POLSKA TO MÓJ DOM 
27.04.2020 r. Dlaczego trzeba szanować flagę ? 

Witamy serdecznie ! ☺ 

Drodzy rodzice, zbliża się miesiąc maj, czas naszych świąt 

narodowych, więc warto, by dzieci utrwaliły sobie podstawowe 

wiadomości o swojej ojczyźnie, a także dowiedziały się czegoś więcej 

o kraju, w którym żyją. 

Drogie dzieci, dziś poznacie legendę o tym jak powstało państwo 

polskie i przypomnicie sobie polskie symbole narodowe – flagę i godło. 

Zadanie 1: „Katechizm polskiego dziecka” – rozwijanie pamięci słuchowej 

 

Czy znasz odpowiedzi na te pytania ? Poproś mamę lub tatę                                      

o przeczytanie wiersza i postaraj się zapamiętać. 

„Katechizm polskiego dziecka” – wiersz Władysława Bełzy. 

– Kto ty jesteś? 

– Polak mały / Polka mała 

– Jaki znak twój? 

– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi. (swymi) 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czem ta ziemia? (czym) 



– Mą Ojczyzną. 

– Czem zdobyta? (czym) 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Boga wierzę. 

Zadanie 2: „Orzeł biały” – legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

 

Proszę obejrzyj filmik o historii trzech braci lub wysłuchaj legendy.  

https://www.youtube.com/watch?v=q1Jh7V_Z-I0 

Dawno temu nasi przodkowie wędrowali w poszukiwaniu krainy,                    

w której mogliby zamieszkać. Ich wodzami byli bracia: Lech, Czech                       

i Rus. Pewnego dnia przybyli do pięknej doliny, gdzie rosły piękne lasy, 

płynęły wartkie rzeki pełne ryb, a ziemia była urodzajna. Słońce już 

zachodziło i zabarwiło niebo na czerwono. Nagle w górze dał się 

słyszeć krzyk jakiegoś ptaka. Bracia podnieśli głowy i ujrzeli krążącego 

nad ich głowami białego orła. Wtedy Lech powiedział: 

 – To jest dla mnie znak, że ze swoim ludem mam zostać w tej ziemi. 

Bracia pożegnali się serdecznie. Czech wraz ze swoim plemieniem 

poszedł na południe, a Rus na wschód. Lech zaś zbudował warowny 

gród nieopodal wielkiego, starego dębu, na którym było gniazdo tego 

orła i nazwał ten gród Gnieznem. Na pamiątkę tamtego wydarzenia 

Lech przyjął znak białego orła na czerwonym tle, jako herb swojego 

państwa, a my jesteśmy potomkami Lecha. 



Odpowiedz na pytanie: Co znajduje się na godle Polski? 

 
 



Zadanie 3: „Flaga” –  biel i czerwień 

 

Jestem dumny, mówię wam, 

Flagę niosę dzisiaj sam. 

Biel i czerwień barwy dwie, 

Każdy Polak o tym wie. 

Odpowiedz na pytanie: Jakie kolory ma flaga Polski? 

 



Zadanie 4: „Biel i czerwień  –  ćwiczenie spostrzegawczości 

 

Proszę wskaż flagę Polski wśród innych flag. 

 

          

 

          

 

          

 

 

 



Znajdź 3 różnice między obrazkami. 

 

 

 



Zadanie 5: „Moja flaga”  –  ćwiczenie umiejętności manualnych 

 

Już wiesz jak wygląda flaga Polski. Wykonaj własnoręcznie flagę i 
przyślij zdjęcie. 

 Możesz skorzystać z pomysłu poniżej. Mianowicie: 

uzupełnij właściwym kolorem dolną część flagi np. wypełnij kółeczka 
plasteliną, zwiniętą w kuleczki bibułą bądź papierem kolorowym. 

POWODZENIA ! 

 

 

Pozdrawiamy i buziaki 

przesyłamy 

-ciocia Agnieszka i ciocia Asia 


