
• Czwartek 30.04.2020  
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Symbole 
narodowe  
1. Przeczytajcie wspólnie wiersz i odpowiedzcie na 
pytanie:  

• • Jakie są polskie barwy narodowe?  
„Barwy ojczyste”, Czesław Janczarski  
Powiewa flaga,  
gdy wiatr się zerwie. A na tej fladze  
biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel – serce czyste. 
Piękne są nasze barwy ojczyste.  

• Wykonajcie wspólnie flagę Polski. Do tego zadania 
potrzebujecie: kartkę czerwoną, kartkę białą, wykałaczkę, klej 
lub taśmę klejącą. Połączcie dwie kartki pamiętając: biała 
kartka na górze, a czerwona na dole, doklejcie do nich 
wykałaczkę i gotowe ☺ 

2. „Orły białe duże i małe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

• Na początek wspólnie z rodzicami obejrzyjcie grafikę w 
Internecie przedstawiającą orła białego. 

Dzieci poznają nazwę ptaka. Niech dzieci spróbują opisać jego 
wygląd. Podzielcie się na dwie grupy. Jedna grupa to duże orły, 
a druga – małe. Naśladujcie lot ptaków. Na hasło: Małe orły 
osoby, które są małymi orłami, zatrzymują się. Reszta porusza 
się po pokoju. Na hasło: Duże orły osoby, które są dużymi 
orłami, zatrzymują się, a reszta porusza się po sali. 

3. Na koniec zachęcamy do obejrzenia filmiku, na którym 
poznacie wszystkie polskie symbole narodowe. Posłuchacie 



również legendy o białym orle, dowiecie się co oznaczają 
barwy narodowe, posłuchacie hymnu i dowiecie się kiedy go 
śpiewamy. Miłego oglądania! 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to...ORZEŁ 
BIAŁY 

foto: zosiamosia.blogspot.com 

• Czego potrzebujemy:  
Rolkę po papierze toaletowym, ok. 3 kartki A4 białe, jedną 
kartkę A4 żółtą, mazak, klej, nożyczki  

• Jak to zrobić?  
Najpierw z pomocą rodzica odrysuj swoje dłonie na białej 
kartce, następnie wytnij je. Obklej białym papierem rolkę. 
Na żółtym papierze narysuj: koronę, dziób oraz nogi orła z 
pazurami. Przyklej wycięte dłonie do rolki- to będą 



skrzydła. Doklej koronę i nogi oraz dziób. Na koniec 
dorysuj oczy.  


