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1. Polskie symbole narodowe 

2. Kolory flagi 

3. Warszawa – nasza stolica 

4. Moja okolica mnie zachwyca 

 

 

1. Polskie symbole narodowe 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? Rozmowa na 

podstawie wiersza. Cel: kształtowanie 

poczucia tożsamości narodowej.  

Poznanie polskich symboli narodowych za pomocą filmiku 

stworzonego przez IPN  

Praca z KP 15-  malowanie kredkami flagi Polski – utrwalanie 

wyglądu.  

Kp 2.15 Nagranie wiersza 

 

Filmik IPN    

https://youtu.be/xQk8p7XY23A 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A


2. Kolory flagi  

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi. – ćwiczenie percepcji 

wzrokowej. 

Kończenie rysowania flagi po śladzie. Wyklejanie czerwonymi 

kulkami z bibuły. Cel: rozwijanie sprawności manualnej. 

Ćwiczenia oddechowe - Powiewająca flaga. 

  

wyprawka plastyczna, 

karta nr 27, 
Prezentacja z zabawą w 

odnalezienie Flagi Polski 

spośród kilku flag. 

Bibuła czerwona 

Flaga dla każdego dziecka./ 

chusteczka 

 

 

3. Warszawa – stolica Polski 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

Prezentacja na temat: Herby miast.- poznanie znaczenia słowa 
stolica, poznanie Warszawy jako stolicy Polski.  
 Zabawa dydaktyczna – dopasuj cienie do obrazków 
przedstawiających charakterystyczne miejsca Warszawy. Ćwiczenie 
percepcji wzrokowo ruchowej.   
Kolorowanie rysunku Syrenki. – utrwalanie wyglądu herbu Warszawy.  

  

 Prezentacja multimedialna 

herby miast. 

Kara pracy stworzona przez 

N. 

Rysunek Herbu Warszawy 

kredki 

 

 

 

 

 

 

 

4. Moja okolica mnie zachwyca. 



Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

Moja okolica- Oglądanie zdjęć, pocztówek, map i folderów z 

najbliższej okolicy. – rozbudzanie zainteresowania najbliższą 

okolicą. 

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Łazienki. Rozmowa 

kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

 Praca z kp - Wskazywanie zdjęć przedstawiających miasto i 

wieś. Dopasowywanie do nich naklejek. Wskazywanie, gdzie 

można zobaczyć elementy ze zdjęcia: w mieście czy na wsi. 

Moja okolica -  praca zbiorowa z rodzicami lub starszym 

rodzeństwem. Tworzenie  kompozycji z gazet, kolorowego 

papieru i innych materiałów plastycznych, aktywne spędzanie 

wspólnego czasu.. 

Kp 2.14 Prezentacja/filmik ze 

zdjęciami z najbliższej 

okolicy. 

 
Arkusz brystolu formatu A3, 

kartki z papieru kolorowego, 

gazety, nożyczki, kleje, 

kredki pastelowe, kawałki 

bibuły i folii aluminiowej 

 

 


