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Temat: Nasze symbole narodowe- flaga Polski. 

Witam! 

Dzisiejszy temat to nasze symbole narodowe. W Polsce są trzy symbole 

narodowe: flaga, godło i hymn państwowy. Dzisiaj omówię Wam flagę Polski. 

Zbliża się majówka. W ten długi weekend, jak co roku, nasze ulice i place 

zostaną ozdobione setkami flag. Wielu Polaków zdecyduje się także na 

udekorowanie swoich okien i domów. Aby zrobić to dobrze i nie popełnić gafy  

przedstawię Wam krótki poradnik. 

 

fot. Jedrzej Sokołowski / BPN 

CZY FLAGA I BANDERA TO TO SAMO? 

Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwsza, to znany wszystkim 

biało-czerwony prostokąt. Druga to flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie 

z obowiązującą ustawą, tej drugiej wersji mogą używać tylko oficjalne 

przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty 

portów, oraz polskie statki morskie jako banderę. 



JAK EKSPONOWAĆ FLAGĘ? 

Symbole narodowe należy otaczać czcią i szacunkiem. Można powiedzieć, że 

jest to podstawowa zasada, z której wywodzi się cała reszta. Flagi zwykle 

pojawiają się na budynkach z okazji uroczystości państwowych. Mniej osób 

wie, że możemy też użyć symboli narodowych dla uczczenia ważnych wydarzeń 

w życiu prywatnym, bo dawne zakazy z czasów PRL zostały zniesione. 

Wywieszana flaga powinna być czysta i wyprasowana. Nie wolno dopuścić, by 

materiał był brudny, podarty, postrzępiony, spłowiały lub pomazany. 

Podnosząc flagę należy pamiętać, by umieścić ją na szczycie masztu. Nie 

powinna dotykać podłoża ani być zamoczona w wodzie. Rzeczą oczywistą  jest, 

że zawsze trzeba sprawdzić, czy kolejność barw jest właściwa, czyli biały na 

górze, czerwony na dole. 

Starannie umocowana flaga nie powinna ulec zerwaniu. Jeżeli owinie się wokół 

masztu, trzeba ją rozplątać. Dla kibiców sportowych bardziej zaskakująca może 

być zasada, że za niegodne symbolu narodowego uznaje się także umieszczanie 

na fladze czy godle jakichkolwiek napisów, rysunków, czy obrazków. Co więcej 

na drzewcu nie wolno umieszczać dekoracji ani znaków reklamowych.  

JAK SIĘ ZACHOWAĆ, GDY FLAGA JEST ZNISZCZONA? 

Jeżeli flaga uległa uszkodzeniu lub odbarwieniu, powinna zostać zniszczona w 

sposób godny. Za destrukcję z zachowaniem szacunku uznaje się rozdzielenie 

barw i spalenie. Obywatele Polski nie powinni dopuścić do sytuacji, by flaga, 

nawet prosta, papierowa, była porzucona na ulicy, czy wyrzucona na śmietnik.  

 



Już wiecie kiedy i jak możecie wywiesić flagę Polski. Mam teraz dla Was 

zadanie domowe. Proszę wykonać flagę Polski. Może być z kartki z bloku lub jak 

ktoś potrafi z materiału. Technika dowolna i tak wykonaną flagę na majówkę 

wywiesić w oknie czy na balkonie. Pokażcie, że jesteście patriotami. 

Pozdrawiam 
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Mapa PolskiMapa Polski
Narysuj po śladzie kontury mapy Polski. 

Łącząc kropki, zaznacz na niej najważniejsze polskie rzeki. 
Dłuższą - Wisłę na granatowo, krótszą - Odrę na błękitno. 
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FlagaFlaga
Pola z oznaczeniem       pozostaw białe, a pozostałe pokoloruj według oznaczeń: 

- kolor brązowy - kolor czerwony - kolor szary





Prace plastyczne – kotylion z papieru. 

Prosty w wykonaniu kotylion z papieru. Do założenia podczas państwowych uroczystości. 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA 

 

 

Potrzebne materiały  

- papier koloru białego i czerwonego, klej , nożyczki , taśma dwustronna 

Naklejamy na siebie końce paska tak jakbyśmy chcieli go złożyć na pół , na środku powstanie pętla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA


Naklejamy białe paski na jedno z kół, umieszczamy je parami naprzeciwko siebie dzięki temu będą 

równo ułożone. Przyklejamy czerwone paski , umieszczamy je pomiędzy białymi 

 

Na końcach dwóch ostatnich pasków o długości ośmiu centymetrów wycinamy trójkąt powstaną dwa 

szpiczaste końce, przyklejamy paski od spodu w taki sposób że po odwróceniu biały pasek znajdował 

się po lewej stronie czerwonego. Na paski przyklejamy drugie białe koło. Kotylion możemy przyczepić 

do ubrania taśmą dwustronną, jest to dekoracja stroju na uroczystości państwowe. 



 

 

Zajęcia informatyczne – 

 

Otwórz poniższy link i pokoloruj flagę online 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flaga-polski?colore=online# 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flaga-polski?colore=online


Tematy z techniki. 

1.Wykonanie flagi państwowej na dzień flagi drugiego maja. 

 

Podzielenie białej kartki linią na pół. Na dolnej części wyklejamy małymi kawałkami czerwonego 

papieru obydwie strony kartki. Podklejamy czerwony papier klejem. 

 

2. Dalszy ciąg wykonania flagi państwowej. 

 

Kończymy wyklejanie kartki z obydwu stron na czerwono. 

Z krótszej strony kartki przyklejamy patyczek i zawiniemy go flagą. 

 



MUZYKA 

 

 

Temat: Ćwiczenia  głosowe w wolnym tempie. 

 

Skopiuj poniższy link w okno przeglądarki i postępuj zgodnie 

z filmem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcrz0hgtePk 
 
Pokoloruj rysunek: 

 
 

 

Zagraj  rytmy na wirtualnych instrumentach : 

https://midi.city/  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcrz0hgtePk
https://midi.city/


 

Naucz się słów i melodii piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww 
 
 
 
"Nie śpijcie kiedy wiosna" 

1. Wiosna biega po łące, 
deszczem trawy podlewa, 
popędza kwiaty, by rosły, 
otwiera liście na drzewach. 

ref. To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie, 
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie. 
Nie spijcie, kiedy wiosna, 
nie spijcie, kiedy wiosna! 

 

2. Wstańcie, śpiochy zimowe, 
spałyście smacznie jak susły, 
kubeł wody na głowę, 
brzuch napełnijcie pusty! 

ref. To słońcem błyśnie... 
Wiosna biega po lesie, 
budzi ospałe zwierzęta, 
śpiewy ptaków przyniesie, 
bo wiosna o wszystkim pamięta. 

ref. To słońcem błyśnie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww


Zgadywanki   muzyczne: 

 

Rodzic czyta dziecku treść wierszyka , a dziecko próbuje odgadnąć tytuł 
wierszyka: 

 
Tytuł  - BATUTA 
Pałeczka dyrygenta 
muzykom znak daje, 
który instrument grać zaczyna, 
a który przestaje.  
 
 
BĘBENEK 
Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. 
Zależy mu na tym, by w niego uderzyć.  
 
 
DŹWIĘK 
Gdy struny gitary muzyk trąci ręką, 
co struna wydaje? Kto odpowie prędko?  
 
HEJNAŁ 
Dawnymi czasy tatarska strzała 
jego melodię nagle przerwała.  
 
KASTANIETY 
Ten instrument zrobiono z drewna, 
jestem tego zupełnie pewna. 
Wygląda jak łapki drewniane, 
które tańczą w rękach Hiszpanek.  
 
MAZUREK 
Tańczy się go żwawo parami lub w kole. 
Inny, słodki – leży na świątecznym stole.  
 
NUTY 
Pięć linijek – klucz je łączy. 
Na nich kółka z ogonkami. 
W każdym kółku dźwięk się kryje. 
Co to jest? Zgadnijcie sami.  
 
OBEREK 
Do samogłoski dodaj zabawę, 
w której wygrywa, 
kto w biegach ma wprawę. 
Nad całością nie łam sobie długo głowy. 
Jest to bowiem znany, nasz taniec ludowy.  
 
 
 



PIANINO 
Różne wydaje dźwięki, 
gra na nim pani.  
Palcami w klawisze uderza, 
a my wtedy śpiewamy. 
 
PIĘCIOLINIA 
Pięć linijek – klucz je łączy. 
Na nich kółka z ogonkami. 
W każdym kółku dźwięk się kryje. 
Co to jest? Zgadnijcie sami.  
 
PIOSENKA 
Ma słowa i melodię. 
A jak się nazywa przyjaciółka, 
z którą czas milej upływa?  
 
PŁYTA 
Plastykowy krążek cienki, 
a w nim kryją się piosenki?  
 
POLONEZ 
Ten sam wyraz bez kłopotów 
znaczy – taniec i samochód.  
 
SKRZYPCE 
Zrobione są z drewna. 
Cztery struny mają. 
 
TRĄBKA 
Może być w muzyka dłoniach, 
albo należeć do słonia.  
 
WALCZYK 
Gdy za słowem „walczy” literka stanie,  
nie ma żadnej walki, a jest ładny taniec. 
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