
Środa, 29.04. 

 

Dzień dobry! 

 

W sobotę, 2 maja będziemy obchodzić Święto Flagi. Flaga to jeden z naszych symboli narodowy. 

Zapraszamy dziś wszystkie dzieci do zapoznania się z kolorami naszej flagi i wykonania flagi 

razem z rodzicami. Wywieśmy flagi na naszych balkonach. Bądźmy wspólnotą, zwłaszcza w tym 

trudnym czasie. Zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą flagę w naszym przedszkolu. 

Szczegóły zamieszczone będą na stronie. 

 

 

 

Nasza flaga 

 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do Youtube, kartki z kolorowego bloku A4, jedna 

kartka biała, długi patyczek do szaszłyków, klej wikol, symbole z załącznika. 

 

Zapraszam Cię do obejrzenia i posłuchania piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  Piosenka młodego patrioty 

 

Dzisiaj przygotujemy Flagę Polski. Zanim zrobimy pracę plastyczną, zobaczymy jakiego 

koloru są nasze Barwy Narodowe. To właśnie z tych kolorów składa się flaga. Chcesz się 

dowiedzieć jakie to kolory? 

Posłuchaj wiersza. 

 

Czytając wiersz będziemy pokazywać dziecku kolory oraz gesty. Przyszykujmy sobie kartki w 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


kolorze białym i czerwonym. Wydrukujmy duży symbol flagi z  załącznika. Wykorzystamy również 

trzy gesty : wiatr, miłość, serce. 

WIATR: podnosimy ręce do góry machając nimi na boki. 

MIŁOŚĆ: krzyżujemy ręce na ramionach, lewa ręka na prawe ramię, prawa ręka na lewe ramię. 

SERCE: robimy z palców kształt serca. 

 

POWIEWA FLAGA, GDY WIATR SIĘ ZERWIE 

 ( pokazujemy flagę i gest WIATR) 

A NA TEJ FLADZE BIEL JEST I CZERWIEŃ. 

( pokazujemy dwie kartki białą i czerwoną) 

CZERWIEŃ – TO MIŁOŚĆ, 

 (pokazujemy czerwoną kartkę oraz gest MIŁOŚĆ) 

BIEL – SERCA CZYSTE 

(pokazujemy białą kartkę oraz gest SERCE) 

PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE. 

(ponownie pokazujemy flagę) 

 

Brawo! Ładnie zaśpiewałeś. Już teraz wiesz jakie są kolory naszej flagi. 

Znajdziesz te kolory wśród innych? 

Dajemy dziecku książkę do komunikacji, aby wskazało kolory biały i czerwony wśród innych. 

Jeżeli nie ma kolorów w książce, możemy zrobić takie kolory wycinając małe kartki w różnych 

kolorach i rozkładając je przed dzieckiem. 

 

Praca plastyczna: FLAGA POLSKI 

 

Teraz zrobimy flagę, którą wywiesimy za oknem w dniu Święta Flagi. 

 

Potrzebne nam będą dwie kartki czerwona i biała A4, patyczek do szaszłyków, klej. 

Składamy kartkę czerwoną na pół (jak na zdjęciu), wkładamy białą kartkę w złożoną czerwoną 

kartkę, przyklejamy według wzoru. Na koniec przyklejamy do boku patyczek . 

 

Gotowe.  Piękna flaga. 

Czekamy na zdjęcia Waszych prac. 



 

 

 



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na 

adres mailowy: domowo393@gmail.com 

                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

 


