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KOCHANE DZIECI! 

Każde Państwo ma swoje Godło, Flagę i Hymn. Są to Symbole Narodowe. Dzisiaj poznamy nasze 
Godło- Orzeł Biały. 
Zapraszam.

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE- ORZEŁ BIAŁY

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A     - obejrzyjmy: rozdział 1

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności. 
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: kartka A3- czerwona, biała, złota lub żółta  farba, 
kartka biała i czerwona, klej , nożyczki.

KTO TY JESTEŚ?- przeczytajmy wiersz o odpowiedzmy na pytanie?

-Kto ty jesteś ? 
-Polak mały.

-Jaki znak twój?
-Orzeł Biały.

-Gdzie ty mieszkasz?
-Między swymi.

-W jakim kraju ?
-W polskiej ziemi.

-Czym ta ziemia?

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


-Mą ojczyzną.
-Czym zdobyta?
-Krwią i blizną.

-Czy ją kochasz?
-Kocham szczerze.

-A w co wierzysz?
-W Polskę wierzę.

-Coś ty dla niej?
-Wdzięczne dziecię.

-Coś jej winien?
-Oddać życie. 

Jesteśmy Polakami i mieszkamy w Polsce. 
Ale czy już wiesz?
Jaki jest nasz znak (symbol)?- Orzeł biały.

Godło Polski – biały orzeł w złotej koronie na czerwonym polu.
Zapraszam do wykonania naszej pracy plastycznej. Zmocz dłonie w białej farbie i odbij je z szeroko
rozstawionymi palcami tak, aby kciuki były jeden przy drugim, na czerwonej kartce. Domaluj ogon.
Następnie domaluj złotą farbą (może być żółta) dziób, koronę na kciukach i nogi.

GOTOWE! PIĘKNY BIAŁY ORZEŁ!

GRATULACJE! ZADANIE WYKONANE

Praca dla chętnych: Kotylion na 3 Maja.
Wykonaj kotylion z wyciętych serduszek. Wytnij serduszka w jednym rozmiarze, w dwóch 
kolorach (3 białe i 3 czerwone) i dwa paseczki (1biały i 1 czerwony). Układamy i sklejamy 



serduszka  tak, aby jedno zachodziło na drugie i tworzyły nam koło. Na środek naklej małe koło. 
Pod spodem przyklejamy paseczki tak aby połowa ich długości wystawała poza nasz kotylion.

BRAWO! MASZ PIĘKNY KOTYLION.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com

