
TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEM POLAKIEM I 

EUROPEJCZYKIEM 
 

 

Temat dnia: Miasto 
 

 

Jedziemy na wycieczkę – zabawa. Dzieci otrzymują podstawkę od doniczki, maskotkę itp. Kiedy 

rodzic trzyma zieloną kartkę dzieci naśladują jazdę samochodem, kiedy czerwoną - zatrzymują się. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat swojego miasta: 

– Gdzie mieszkamy? 

– Jak nazywa się nasze miasto? 

– A co jest ciekawego w naszym mieście? 

– Po czym chodzicie w swoim mieście? 

 

Rodzic pokazuje plan miasta. Jest to nasze miasto w takim po-mniejszeniu, a dzieci są mniejsze niż 

mrówki. Szukanie przedszkola na planie miasta. 

Rodzoc pokazuje mapę Polski. 

– A co to jest ? 

– To jest mapa Polski. 

– A co to jest Polska? 

– To jest kraj, w którym mieszkamy i nazywa się Polska. 

 

– Rodzic ma przygotowane dwa kolorowe pudełka: małe i duże. Wsadza ludzika do małego 
pudełka. 



– Gdzie mieszka ludzik ? w małym pudełku. 

Następnie wkłada małe pudełeczko do dużego pudła. 

– Gdzie mieszka ludzik? w dużym pudle. 

Wyjmuje małe pudełko i określa, że małe pudełko to nasze miasto, a duże pudełko to nasz kraj 

Polska. 

Rodzc jeszcze raz wkłada ludzika do małego pudełka i pyta: 

– w jakim mieście mieszka ludzik ? 

Ponownie wkłada małe pudełko do dużego i pyta: 

– w jakim kraju mieszka ludzik? 

Wniosek: Mały ludzik mieszka w np. w Warszawie i w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W mieście”- pokoloruj obrazek 



 

 

 

 



 

Temat dnia: Wieś 
 

Na wsi – wypowiedzi dzieci na temat cech charakterystycznych wsi na podstawie ilustracji. Łąka – 

rysowanie kredkami wiosennych kwiatów na łące. 

 

Jedziemy na wycieczkę – zabawa. Dzieci otrzymują podstawkę od doniczki, maskotkę itp. Kiedy 

rodzic trzyma zieloną kartkę dzieci naśladują jazdę samochodem, kiedy czerwoną - zatrzymują się. 

 

Rozmowa na temat obrazków: 



        czym się różną? 

– która to wieś, a które miasto? 

– jakie są budynki w mieście, a jakie na wsi? 

– czy na wsi można zobaczyć bloki? 

– jakie domki są na wsi? 

 

 

Opowieść ruchowa – na wsi. Dzieci spacerują, rodzc mówi, że spotyka psa – szczekanie, kota – 

miauczenie, krowę – muczenie, konia – bieganie po całym domu, itd. 

 



Rodzic wycina elementy/figury domku, zadaniem dziecka jest ułożenie i przyklejenie na kartce , oczywiście 

można pokolorować. 

 

 
 

 

 
 

Zagadki- wyraz dzielimy na sylaby, próbujemy powiedzieć ile jest sylab 

 

-Choć się zielonej trawy nie je, to białe mleko daje – KROWA  

-Gdy wychodzisz z domu on na Ciebie czeka. Kiedy wrócisz znowu cieszy się i szczeka – PIES 

-Cztery kopytka, rogi, bródka i już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka – KOZA 

-Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. Gdy w góry pojedziesz ujrzysz ją na hali – OWCA 

-Mieszkanie konia – STAJNIA  

-Przysmak krowy - TRAWA 

-Zawsze blisko krowy i ogonem miele, każdy już odgadnie, bo to przecież...CIELĘ 
 

 



Temat dnia : Jestem Polakiem 

 
Jedziemy na wycieczkę – zabawa. Dzieci otrzymują podstawkę od doniczki, maskotkę itp. Kiedy 

rodzic trzyma zieloną kartkę dzieci naśladują jazdę samochodem, kiedy czerwoną - zatrzymują się. 

 

Hymn – słuchanie Mazurka Dąbrowskiego ,zapoznanie z hymnem narodowym, przyjmowanie 

właściwej postawy podczas słuchania hymnu, wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju. 

 

 

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

 

 

 1.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. 

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

3.Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

4.Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

 

Pogadanka na temat hymnu.Jest taka pieśń, którą znają wszyscy Polacy, jest muzyczny znak, 

symbol naszej Polski. Taka pieśń kraju nazywa się hymnem. Hymnem Polski jest Mazurek 

Dąbrowskiego, kiedy grana jest ta pieśń wszyscy stoją prosto, nie ruszają się, nie gadają, słuchają 

bardzo uważnie.Dzieci stają na baczność, słuchają hymnu Polski. 

 

 

 

Nauka piosenki „Jestem Polakiem” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 



Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

/2x 

 

 

 

Parada wojskowa – marsz przy muzyce z operetki J. Straussa, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kNm5bHUtOdU 

marsz w różnych kierunkach. 

 

 

Mieszkam w Polsce – nauka rymowanki. 

 

Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, 

jestem dobrym przedszkolakiem. 

 

 

Praca plastyczna Kotylion z papieru 

 

Materiały: 
• biały i czerwony papier 

• klej 

• nożyczki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kNm5bHUtOdU
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1148-kotylion-z-papieru


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat dnia:Symbole narodowe Polski 

 
Oglądanie : https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&t=249s 

 

Dzieci siedzą, słuchają fragmentu wiersza Mateusza Mojsak 

Jestem Polakiem 

Jestem Polakiem i się tym szczycę, 

że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę. 

Lubię swą flagę biało-czerwoną 

i orła w godle z piękną koroną... 

 

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza i symboli narodowych. 
– jak nazywa się nasza miejscowość, w której mieszkamy ? 

– a jak nazywa się kraj, w którym żyjemy ? 

– co jest znakiem, symbolem, znakiem plastycznym Polski ? /flaga, go-dło/ 

– gdzie wiesza się godło, czy jest w przedszkolu, jak wygląda, co przedstawia? 

– jak wygląda flaga Polski, gdzie ją widzieliście?Omówienie wyglądu, kolorystyki i 

znaczenia. 

 

 

Orły szukają gniazd – zabawa ruchowa z wykorzystaniem kartek.Na dywanie porozkładane są 

kartki. Dziecko biega się po pokoju, na sygnał: orły szukają gniazd staje na najbliższą kartkę. 

 

Utrwalenie rymowanki 

 

Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, 

jestem dobrym przedszkolakiem. 

 

Taniec na siedząco – zabawa ruchowa z muzyką. Dzieci siedzą  na dywanie. Rodzic włącza 

dowolną muzykę i mówi która część ciała ma tańczyć np. tańczy tylko jedna ręka, tańczy lewa 

noga, tańczy prawa noga i prawa ręka, tańczy głowa. 

 

Praca plastyczna : Godło Polski 

 

Materiały: 

• kartka białego papieru technicznego 

• kartki białego papieru 

• 2 małe żółte karteczki 

• czerwona i żółta plastelina 

• biała bibuła 

• klej 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&t=249s
http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/4-godlo-polski


 

Szablon godła 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temat dnia:Polska w Europie 

 
Strumyk – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk). 

 

Tu jest las, tam strumyk płynie,            - szybkie uderzanie palcami jednej              

      ręki po plecach, drugą – rysujemy    

      zygzak, 

 

coś zalewa, coś ominie.    - całą dłonią masujemy jedno    

      miejsce, potem rysujemy zakole, 

 

W strumyku rybki pływają    -palcami rozłożonej dłoni rysujemy    

      fale 

i tak pyszczki otwierają.   - skubiemy dziecko po plecach    

      dwoma palcami jednej potem drugiej   

      ręki. 

 

   

 

Rozmowa na temat symboli Polski /hymn, godło, flaga/. Pokaz flagi Polski i Unii Europejskiej, 

omówienie ich wyglądu, kolorystyki 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FLAGA POLSKI 



FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ 

  

 

Nauka wiersza,, Kto ty jesteś?” 

 

- 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! 

 

 

Praca plastyczna 
 

Flaga Polski do wyklejania plasteliną po krokach, wyklejania bibułą lub malowania placami 

umoczonymi w farbie. 



 


