
 28.04.2020 

Temat: Flaga, godło i hymn. 

Witam Cie serdecznie dziś przed nami 2 godziny pracy  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

To jest FLAGA POLSKI – składa się z dwóch kolorów białego i czerwonego.  

Wieszamy ją, na naszych domach,  kiedy mamy święta państwowe lub kościelne. 

Tak jak teraz będziemy mieli święta,  a mianowicie: 

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY 

2 MAJA -DZIEŃ FLAGI 

3 MAJA –ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA 

Na pewno mama  powiesi flagę na domu. Przy naszej szkole na pewno tez będzie 

wisiała.  

 

 

 

 

 

 

 



A to godło. Często gości on na ścianach budynków należących do różnych 

instytucji publicznych takich jak szkoła Na czerwonym tle widnieje ptak – 

orzeł w złotej koronie.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 1 

Otocz pętlą ptaka, który występuje w godle Polski 

 



Zadanie nr 2 

Uzupełnij puste pola – kratki, tworząc wyrazy i połącz je z obrazkiem i wyrazem 

powyżej  

 

 

Zadanie nr 3 

W kartach pracy, które dla Ciebie wylałam są puzzle paskowe – jest na nim 

dziewczynka trzymająca flagi powycinaj je i  wymieszaj a następnie poukładaj paski 

od 1 do 10 i przyklej na kartce.  

 

Pokoloruj flagi, pamiętając, że jest biało –czerwona, a jak będziesz miał ochotę 

pokoloruj dziewczynkę.  

 

Zadanie nr 4 



Kolejną kartą do wykonania będzie zadanie na percepcję wzrokową – znajdź 10 

różnic  

 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h 

Wiktorze wysłałam Tobie kontur flagi – wytnij ją proszę i na biurko przygotuj sobie 

jakąś starą gazetę, aby go nie pobrudzić, gdyż będziemy malować. Uszykuj także 

farbę białą i czerwoną, pędzelek i kubeczek z wodą.  

Górę flagi pomaluj kolorem białym, a dół czerwonym - tak jak na wzorze poniżej, 

kiedy kartka wyschnie przyklej kartkę do patyczka (słomki, wykałaczki długiej) i flaga 

gotowa. 

 

Kolejnym zadaniem będzie  do wykonania kontur godła (też go wysłałam) ,   



Pokoloruj koronę, górny dziób i nogi na kolor żółty  tło na kolor czerwony. Jeśli masz 

watę to wyklej nią orła jeśli nie możesz go pokolorować białą krętka lub farbą, co 

masz w domu i  zadanie wykonane SUPER  

 

Posłuchaj jeszcze naszego hymnu, z którym już wczoraj zapoznałeś się podczas 

zajęć komunikowania się https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

Dzielne dziś pracowałeś gratuluję do jutra pa 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

