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2 maja obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,  

Zachęcamy,  aby wspólnie z dzieckiem posłuchać,   

 zaśpiewać Hymn Polski  oraz wykonać pracę plastyczną pt. Flaga Polski.  

 

Zanim przystąpimy do działania przypomnijmy dziecku o konieczności mycia rąk.  

Powtórzmy z dzieckiem rymowankę podczas wykonywania                                        

czynności higienicznych i samoobsługowych w łazience. 

Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem,  

jestem dobrym przedszkolakiem. 

O swoją higienę zawsze dbam.  

I czyste rączki zawsze mam. 

  

Poinformujmy dziecko, iż Hymn Narodowy to pieśń patriotyczna, którą każdy Polak 

znać powinien. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego. W czasie słuchania, 

śpiewania hymnu należy przyjąć właściwą postawę tzn. stać  prosto,  nie rozmawiać,  

zachować spokój oraz powagę, a postawą okazać szacunek. Bądźmy dla dziecka wzorem 

do naśladowania i zademonstrujmy przyjęcie odpowiedniej postawy.  

Dzieci  chętnie posłuchają jak śpiewają rodzice. Zachęćmy dzieci do wspólnego działania 

– rodzic śpiewa,  - dziecko  przyjmie odpowiednią postawę.  

 

Aby  utrwalić przyjęcie odpowiedniej  postawy możemy zaproponować dziecku           

zabawę ruchową pt. „Do hymnu” 

Dziecko  porusza się swobodnie po pokoju.  Na hasło rodzica: do hymnu!  

przyjmuje odpowiednią postawę – staje na baczność.  

W zabawie możemy zamieniać się rolami.  



HYMN POLSKI 

 

Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany — 

„Słuchaj jeno, pono nasi, 

Biją w tarabany”. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

 

 



Flaga Polski – zabawa plastyczna                             

z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym  

Przeczytajmy dziecku krótki wiersz  Czesława Janczarskiego pt: „Powiewa flaga” 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień – to miłość, biel – serce czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

Materiały i przybory: 

 dwie rolki po papierze toaletowym 

 farby, pędzel 

 dziurkacz  

 zszywacz  

 patyczek do szaszłyka 

 

1. Dwie rolki po papierze toaletowym łączymy ze sobą przy pomocy zszywacza 

biurowego. 

2. Malujemy rolki na biało i czerwono. Najwygodniej rozpocząć malowanie od BIAŁEJ 

części flagi, jeśli postąpimy odwrotnie istnieje duże ryzyko, że zrobi się różowa. 

Pozostawiamy do wyschnięcia. 

3. W rolkach robimy dziurkaczem dziurki: w części środkowej na połączeniu rolek oraz 

w czerwonej warstwie na dole. Górna, biała rolka, pozostaje bez dziurki. W otwór 

wsuwamy patyczek do szaszłyka i gotowe! 

 

Gotowa flaga może posłużyć do dekoracji pokoju. 


