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Orzeł Biały 

Witajcie dzieci, zapraszam Was do wykonania zadań.
Zadania są proste : 
utrwalająco - przypominające.
Zacznijmy od wiersza, który wszyscy znacie.

Katechizm polskiego dziecka ... W. Bełzy

- 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."

1. "Polskie symbole narodowe" - Jak wygląda godło Polski ? Co symbolizują czerwień i biel ?
Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pięśnią ?
Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla najmłodszych dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

Po obejrzeniu opowiedz rodzicom w kilku zdaniach, co zapamiętałeś.

Rozmowa na temat obejrzanej prezentacji :
1. Gdzie mieszkamy, jak się nazywa nasz kraj ?
2. Jak wygląda flaga Polski ?
3. Jak wygląda godło Polski ?

Flaga Polski oczywiście wiadomo jak wygląda, dlatego warto pokazać dziecku flagi innych
państw, aby umiało odnaleźć flagę własnego kraju.

https://www.pogotowieflagowe.pl/flagi_panstw.html

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

2. Wysłuchajcie teraz hymnu Polski.

Czy pamiętacie, jak należy się zachować podczas śpiewania hymnu ?

Przypominam, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy zachować powagę, ponieważ jest
to nasz symbol narodowy.



https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8

Mazurek Dąbrowskiego

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...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

Porozmawiajmy z dzieckiem o Warszawie,
stolicy Polski. Przypomnijmy wcześniejsze stolice Polski (Gniezno, Kraków).

Zróbmy dzieciom wirtualną wycieczkę po Polsce - pokażmy na mapie Polski, najdłuższą rzekę -
Wisłę,  Bałtyk i Tatry.

Film o Polsce
https://www.youtube.com/watch?v=BPVfAArQhQQ

Zadania z książki :



Karty pracy, cz.4, str. 31, 32, 33,
Czytam, piszę, liczę s.84
Wyprawka plastyczna nr 19.

Ciepło i serdecznie pozdrawiam !


