
CYKL TEMATYCZNY: POLSKA MOJA OJCZYZNA 

I Jak powstało państwo Polskie 

1. Polska moja ojczyzna – zorganizowanie kącika tematycznego 
Jeśli posiadają państwo w domu książki o Polsce proszę o udostępnienie dzieciom aby 
mogły z nich w każdej chwili korzystać. 

2. „O Lechu i białym orle” – praca z legendą. Wdrażanie do uważnego słuchania 
tekstu mówionego, poznanie historii powstania państwa polskiego, globalne czytanie 
wyrazu Gniezno. 
O Lechu i białym orle (na podstawie legend „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz „O 
Lechu i białym orle”)  
Bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było miast, ludzie tworzyli plemiona. Żyli 
zgodnie, pomagali sobie wzajemnie. Na czele plemion stali trzej bracia: Lech, Czech i 
Rus. Byli odważni i waleczni, ale też mądrzy i sprawiedliwi. Bracia patrzyli na swój 
lud i cieszyli się, że staje się coraz większy. Zauważyli jednak, że zaczyna brakować 
pożywienia, dlatego postanowili ruszyć w świat i znaleźć dla siebie nowe miejsce do 
życia. Zebrali swój cały dobytek na wozy, zaprzęgli konie i wyruszyli w podróż. 
Długo wędrowali przez lasy i pola. Przemierzyli wysokie góry i szerokie rzeki. Po 
drodze Czech i Rus uznali, że znaleźli dobre miejsca na nowy dom i odłączyli się od 
pochodu, a Lech ze swoimi ludźmi wędrował dalej. Lech bardzo kochał swoich 
poddanych, postanowił więc znaleźć cudowną krainę, w której wszyscy będą 
szczęśliwi. Po długiej wędrówce drużyna Lecha była bardzo zmęczona, dlatego 
władca zarządził odpoczynek. Ludzie rozpalili ogniska, poili konie w rzece i 
odpoczywali w cieniu rozłożystych drzew. Lech rozejrzał się dookoła, zobaczył rzekę 
pełną ryb i urodzajne pola i pomyślał: „Ta ziemia wygląda na dobre miejsce do życia 
dla mnie i moich poddanych. Gdybym tylko dostał jakiś znak, dzięki któremu upewnię 
się, że wybrałem dobrze i powinniśmy tu zostać…”  . Nagle usłyszał trze pot skrzydeł. 
Uniósł głowę i zobaczył niezwykłego białego ptaka, który wyglądał dostojnie na tle 
zachodzącego słońca, krążył nad polaną, jakby chciał powiedzieć: „To jest moje 
miejsce, moje lasy i wody”. Po chwili obniżył lot i przysiadł na drzewie. Lech dojrzał 
ogromne gniazdo, a w nim pisklęta. Orzeł spokojnie zaczął je karmić. Lech zwołał 
swoich ludzi, wskazał im majestatycznego ptaka i powiedział: „To piękna kraina. 
Widzę gęste lasy pełne zwierzyny, żyzne ziemie, które wykarmią nasz lud, i szerokie 
rzeki z mnóstwem ryb. Nie dziwię się, że ten piękny ptak wybrał to miejsce do życia. 
Postanowiłem, że i my tutaj zostaniemy. A ten orzeł, który także wybrał sobie to 
miejsca na dom, to dobra wróżba. Gdy się tu osiedlimy, będzie nas zawsze ochraniał”. 
I odtąd mieszkali razem: biały orzeł w gnieździe na wielkim dębie i Lech ze swoim 
plemieniem, które nazywało się Polanie, na ziemiach pełnych drzew i kwiatów. Na 
polanie niedaleko orlego gniazda zbudowano osadę, która szybko zmieniła się w małe 
miasteczko. Na pamiątkę orlego 
gniazda nazwano ją Gnieznem, a biały orzeł na czerwonym tle stał się herbem 
państwa Polan – Polski, która wzięła swój początek od Lecha.  
 



Po odczytaniu tekstu zadajemy pytania: Jak nazywali się trzej bracia? Który z nich 
wędrował ze swoimi ludźmi najdłużej? Jak wyglądała kraina, którą wybrał dla swoich 
ludzi Lech? Co zobaczył Lech nad polaną? Jak zachowywał się orzeł? Jak zachował 
się Lech, co możemy o nim powiedzieć? Dlaczego orzeł jest godłem Polski? Jak 
nazywała się osada, którą założył Lech? Skąd wzięła się nazwa naszego państwa? 
Upewniamy się, że dzieci znają wydarzenia z legendy i umieją je opowiedzieć w 
odpowiedniej kolejności. Następnie inicjujemy rozmowę o dawnej stolicy Polski, 
prezentujemy wyraz Gniezno do czytania globalnego, wspólnie z dziećmi szukamy 
Gniezna na mapie Polski. 

3. „Czy godło zawsze wyglądało tak samo?” – burza mózgów. Prezentujemy ilustracje 
np. z Internetu, godła Polski z różnych epok. Wraz z dziećmi wyszukujemy 
podobieństw i różnic. 

4. ,,Nasze godło” – praca plastyczna (technika dowolna). 

 

II Polskie symbole narodowe 

1. Rozsypanka  
Przygotowujemy dwie kartki z napisem Polska. Jedną z nich rozcinamy na 
pojedyncze litery, drugi napis służy jako wzór.  

 Odczytujemy wspólnie z dzieckiem wyraz Polska; 

 Dokonujemy analizy sylabowej i głoskowej wyrazu Polska; 

 Dziecko samodzielnie układa rozsypankę literową patrząc na wzór, następnie 
układa rozsypankę bez wzoru. 

2. Kolorowanie godła zgodnie z kodem. 



 

 
 



3. „Polskie symbole” – pamięciowe opanowanie wiersza. 
 
Polskie symbole  
Marcin Przewoźniak  
 

To nasza flaga. Barwy znajome  
Na górze białe, w dole czerwone.  
Czerwień to walka, miłość i wierność.  
A biel? To czystość oraz szlachetność.  
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.  
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.  
Popatrz na godło, Polaku mały,  
W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.  
Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,  
O tym, że Polska jest naszym domem.  
Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy  
Że jest ojczyzną, którą kochamy. 
 

III Stolice polski 
 

1. „Na tle czerwonym biały orzeł” – poznanie nazw stolic Polski z wykorzystaniem 
wiersza. Czytamy wiersz i prosimy dzieci o zapamiętanie nazw stolic. 
 
Na tle czerwonym – biały orzeł  
Andrzej Torbus 

 Na tle czerwonym – biały orzeł 
 To godło kraju, w którym mieszkasz,  
to znak, co Polsce towarzyszy  
już od prastarych czasów Leszka. 
 Pierwszą stolicą było Gniezno  
leżące dzisiaj wokół wzgórza, 
 na którym gniazdo z białym orłem 
 Leszek przed lat tysiącem ujrzał.  
I chociaż później do Krakowa 
 stolicę król kolejny przeniósł,  
to tu kolebka jest Piastowa 
 i prapoczątek naszych dziejów. 
 
– Rozmowa na temat treści wiersza – pytamy: O jakich miastach była mowa w 
wierszu? Skąd wzięła się nazwa Gniezno? Kto przeniósł stolicę do Krakowa?  
– Praca z mapą – zaznaczenie na mapie nazw stolic oraz symboli: Gniezno – orzeł 
w gnieździe, Kraków – korona, Warszawa – flaga Polski.  
– Rozmowa o Warszawie –  Jak nazywa się stolica Polski? Dlaczego Warszawa 
została stolicą Polski? – postawienie problemu, burza mózgu. Dzieci podają różne 
odpowiedzi. W celu sprawdzenia (rozwiązania problemu) N. wybiera 4 osoby i 



 każdej daje 1 zabawkowy samo chodzik. Dzieci ustawiają pojazdy na konturze 
Polski (w różnych punktach). Ich zadaniem jest przewiezienie żywności, ubrań, 
pieniędzy z jednego końca kraju na drugi po linii prostej. Okazuje się, że auta 
spotkały się na środku mapy. Dzieci powinny wyciągnąć wniosek – Warszawa 
leży mniej więcej na środku Polski. Wyjaśniamy przyczyny przeniesienia stolicy z 
Krakowa do Warszawy (szlak komunikacyjny), ale też pożar Wawelu. – 
Wysłuchanie hejnału Krakowa – N. włącza hejnał, a dzieci odgadują, na jakim 
instrumencie jest grany. 
 

2. „Policz, dołóż, odłóż” – zabawy matematyczne (plastikowe talerzyki, dowolne 
liczmany (kasztany/nakrętki/orzechy), 2 komplety kartoników z kropkami 0–6  

 dziecko bierze garść liczmanów na swój talerzyk a następnie liczy ile 
wziął; 

 kartoniki leżą odwrócone aby nie było widać kropek. Dziecko losuje 
kartonik i układa na talerzu tyle liczmanów ile pokazuje kartonik. 

 Układamy na talerzyku dziecka wybraną ilość liczmanów. Zadaniem 
dziecka jest dopasować kartonik z taką samą ilością kropek. 

 Dziecko losuje kartonik i ma za zadanie ułożyć na talerzu o 2 więcej, o 3 
mniej, o 3 więcej. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

IV Narodowe Święto Niepodległości  

1. Flaga polski – praca plastyczna (technika dowolna) 
2. Polak mały. 

IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały - YouTube 
3. „Mazurek Dąbrowskiego” – nauka hymnu Polski z zachowaniem odpowiedniej 

postawy.  
Mazurek Dąbrowskiego sł. Józef Wybicki  
1. Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy,  
Co nam obca przemoc wzięła,  
Szablą odbierzemy.  
Ref.: 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.  
Ref.: Marsz, marsz 

 


