
                  Polska Ojczyzną naszą jest 

                 - wiedzą to przedszkolaki i Ty o tym wiesz. 

 

                              POSŁUCHAJ WIERSZA 

         MOJA MAŁA OJCZYZNA 

            Jest na mapie mała kropka, 
            ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 
            Jakie ciekawie i wesoło 
            w moim świecie naokoło. 
  
            Na podwórku trzy kałuże, 
            położyły się przy murze, 
            trzepak bardzo dziś kaprysi - 
            duży dywan na nim wisi. 
  
             Słońce z cieniem gra tu w berka, 
             pan kominiarz z dachu zerka, 
             teraz chyba każdy przyzna, 
             że jest piękna ma Ojczyzna! 
 

1. MAŁA OJCZYZNA to miejsce , w którym mieszkasz, to ulica, Twój dom, 
podwórko, przedszkole, sklepy, przyroda, która Cię otacza, to 
miejscowość, w której mieszkasz, rzeka która płynie niedaleko. Rzeka 
to Nysa Łużycka.  

2. Mieszkamy w kraju, który nazywa się POLSKA. POLSKA to ojczyzna 
wszystkich Polaków.  

3. Jesteś POLAKIEM, POLKĄ.   

                                                                 

   Odpowiedz na pytania: 

1. Czy wiesz co to jest 

mała Ojczyzna? 

2. W jakim kraju 

mieszkasz? 

3. Kim jesteś? 

4. Czy znasz nasze 

symbole narodowe? 

Wymień. 



4. Każde państwo ma swoje symbole narodowe.  
Polskie symbole narodowe to FLAGA, HYMN ORAZ GODŁO.  

                                               

                                FLAGA 

                                                 
Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość.  

Górny  pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. Dlaczego? 

Nie zawsze flaga wyglądała w ten sposób. Pierwsza flaga Polski miała kolor 

czerwony, a na środku znajdował się orzeł biały. Wygląd flagi zmieniał się, ale 

zawsze był w kolorach bieli i czerwieni. 

                    2 MAJA OBCHODZIMY ŚWIĘTO FLAGI 

                                                  GODŁO 

                                                       

Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną umieszczonego na tle  

o czerwonym kolorze. Głowa orła zwrócona jest w prawą stronę. Początki 

powstania godła związane są z Lechem, który założył pierwszą osadę  

w miejscu, gdzie zobaczył orła.  

Czy pamiętacie legendę ,, O Lechu, Czechu i Rusie?”, którą poznaliśmy. 

Możecie ją sobie przypomnieć  klikając na poniższy link lub czytając wraz  

z mamą ,, Podanie o Lechu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA&t=486s 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA&t=486s


                                             Podanie o Lechu 

Dawno temu, tak dawno, że nikt dokładnie już nie wie, kiedy to się 
zdarzyło, trzech braci – Lech, Czech i Rus  

– postanowiło, że każdy z nich założy sobie osadę. Pożegnali się 
więc serdecznie i rozeszli w trzy strony świata. Lech podążył na 

północ. Zarówno on, jak i jego bracia, chcieli, aby miejsca, w których 
założą swe siedziby, były dobrze położone, miały żyzna ziemię, lasy 

pełne zwierzyny, wody pełne ryb. Lech długo wędrował  
w poszukiwaniu takiego miejsca. Mijał dzikie puszcze, przedzierał 
się przez gąszcze, pokonywał strumienie, stawy i bagna.  
Był już dosyć zmęczony, kiedy nagle ujrzał to, czego szukał – 
miejsce, do którego dotarł, zachwyciło go od razu: wszystko było 
takie, jak sobie wymarzył. Była to równina nad rzeką Warta. 
Postanowił, że tu właśnie powstanie jego państwo. Kiedy zabrano 
się do budowy grodu, znaleziono gniazdo białych orłów. Lech uznał 
to za dobry znak i obrał sobie tego ptaka za godło wojenne, które 
później stało się tez godłem Lechowego państwa; gród, który wtedy 
                                   powstał, nazwano Gnieznem. 

 

 PIERWSZE GODŁO POLSKI 
 

                                                LECH, CZECH I RUS 

 



                                                       HYMN 

Twórcą polskiego hymnu jest  Józef Wybicki. Nasz Hymn Państwowy 

nazywamy ,, MAZURKIEM DĄBROWSKIEGO”. 

Czy pamiętasz jak powinniśmy zachowywać się w czasie słuchania  

lub śpiewania hymnu? 

 

JÓZEF WYBICKI 

             

 

        WKRÓTCE OBCHODZIĆ BĘDZIEMY WAŻNE DLA NAS  

                                    ŚWIĘTA PAŃSTWOWE 

                                         



 

SPRÓBUJ WYKONAĆ KOTYLION. INSTRUKCJĘ JAK TO ZROBIĆ 

       ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE ,, PRACE PLASTYCZNE”  

                 

 

 

 


