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06.05 

 

TEMAT: WARSZAWA – KOLORY FLAGI 

 

 

•Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi. 

 

Flaga Polski, obrazki przedstawiające flagi państw, w tym Polski. 

Rodzic demonstruje dzieciom flagę Polski i mówi o symbolice barw narodowych, o tradycji 

wywieszania flagi z okazji świąt państwowych i że 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Rodzic  pyta, gdzie dzieci widziały flagę Polski. (Np. podczas dekoracji medalami sportowców 

polskich). Dzieci rozpoznają flagę Polski wśród kilku różnych obrazków flag 

• Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski. 

• Rodzic pokazuje dzieciom flagę Polski. Następnie prezentuje dzieciom zdjęcia z uroczystości, np. 

pań-stwowych, na których jest widoczna flaga naszego kraju 

• Rodzic może skorzystać z publikacji Biało-czerwona na stronie MEN, ze strony internetowej: 

 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-

publikacja-Bialo-czerwonaquot.html 

 

 

Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak również 

obywatele i instytucje prywatne. Flaga państwowa z godłem – drugi wariant polskiej flagi 

państwowej. Ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony, i herb Rzeczypospolitej 

Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, pośrodku pasa białego 

 

 

• Flaga Polski 

 Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 26, kredki, nożyczki, klej. 

Dzieci: 

−wycinają rysunki flagi i drzewca, 

−kolorują flagę na czerwono (w odpowiednim miejscu), 

−sklejają ze sobą flagę i drzewce 

 

• Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski h.Lusterko dla każdego dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski h. N. prezentuje głoskę h przy szeroko 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-publikacja-Bialo-czerwonaquot.html
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-Flagi-publikacja-Bialo-czerwonaquot.html


otwartej jamie ustnej tak, aby dzieci widziały pracę cofającego się języka. Dzieci powtarzają za 

rodzicem . głoskę h, kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarzają sylaby: ha, ho, he, 

hu, hy. 

Głoska h jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie tyłu języka do podniebienia miękkie-

go – powstaje wtedy szczelina, przez którą przechodzi powietrze. 

 

•Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja Ojczyzna. 

Rodzic  prezentuje wiersz. Powtarza go, a dzieci za nim, fragmentami: Ho, ho, ho, he, he, he! Dla 

Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

„Kocham Cię, Ojczyzno” 

serce moje śpiewa. 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

 

Kocham wioski, miasta, 

kocham lasy, góry!I 

Morze Bałtyckie, 

i jeszcze Mazury... 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę 

 

Kocham hymn, nasz języki 

Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” 

– płynie z serca mego. 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę 

 

A za kilka lat, 



kiedy będę duży, 

chciałbym całym sercem 

Tobie, Polsko, służyć! 

 

Ho, ho, ho, he, he, he! 

Dla Ojczyzny śpiewać chcę 

 


