Witajcie kochani !
W tym tygodniu będziemy rozmawiać o naszej Ojczyźnie. Poznamy kolory naszej flagi,
dowiemy się jakie miasto jest stolica naszego kraju. Jesteście gotowi? Zaczynamy. ☺

Jak myślicie co jest na obrazku ?

Pytanie nietrudne
– to każdy przyzna:
jak się nazywa
twoja Ojczyzna?

Czy już wiecie To Polska. Naszą ojczyzną jest Polska. Ojczyzna to kraj w którym się
urodziliśmy, w którym mieszkamy i żyjemy. Na obrazku jest przedstawiona mapa Polski.
Mieszkamy w Polsce czyli jesteśmy Polakami, Polką i Polakiem.

Kto z Was wie gdzie mieszkamy ? pokażcie paluszkiem na mapie. Na górze mapy jest
morze, a na dole mapy są góry, Czy my mieszkamy w górach ? Mieszkamy blisko morza ☺

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
Obejrzyjcie teraz krótki filmik, dowiecie się co to są symbole narodowe.
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
Kto z Was zna ten wierszyk? Przypomnijmy go sobie jeszcze raz.
- 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.
- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię
- Coś jej winien?
- Oddać życie."

Pytania do filmiku:
Jak nazywali się trzej bracia? (Lech, Czech i Rus)
Co zauważył Lech wysoko na drzewie? ( było to gniazdo, w którym mieszkał biały orzeł, który unosił
się wysoko na niebie)

Lech założył tam osadę, która nosiła nazwę Gniezno
Jaka była pierwsza stolica Polski ? Nazwa pochodzi od gniazda. (Gniezno)
Orzeł biały jest symbolem narodowym Polski.
Drugi symbol narodowy to flaga Polski ma kolory: biały i czerwony.
BIAŁY symbolizuje czystość
CZERWONY symbolizuje waleczność, odwagę oraz krew przelaną Polaków w obronie
ojczyzny.
Kolejnym symbolem narodowym jest Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

GODŁO POLSKI

FLAGA POLSKI

MAZUREK DĄBROSKIEGO

Pamiętacie jakie mamy Symbole Narodowe Polski?
Powtórzmy jeszcze raz !

1. Orzeł Biały na czerwonym tle i w żółtej koronie,
2. Flaga Polski biało-czerwona,
3. Mazurek Dąbrowskiego.
Na sam koniec posłuchajcie Mazurka Dąbrowskiego.
Spróbujcie wraz z rodzicami każdego dnia powtarzać słowa pierwszej zwrotki oraz
refrenu.
O czym trzeba pamiętać śpiewając Hymn Polski ?
1. Stoimy na baczność, wyprostowani,
2. patrzymy w jeden punkt, prosto,
3. nie śmiejemy się.
Na pewno każdy z Was już słyszał tę melodię, wiec nie będzie trudno. W
przedszkolu też już śpiewaliśmy Hymn Polski.
Spróbujcie!

POKOLORUJ
(Pamiętaj jakie kolory trzeba użyć)

