
ZADANIA NA CZWARTEK 

 

KOLORY FLAGI  

 

 

1. Zabawa logopedyczna  Polska – moja ojczyzna! - rodzic podaje dziecku lusterko, aby 

widziało jak wykonuje ćwiczenia. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 – „Kolory flagi” – rodzic podaje dziecku kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język 

do góry, w stronę nosa, gdy mówi czerwony  – język opuszcza na dolną wargę. 

 – „Chorągiewki” – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza językiem 

po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

 – „Lech, Czech, Rus jadą na koniach” – dziecko naśladuje osobno stukot koni każdego z 

bohaterów legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbija go, jednocześnie 

ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko. 

 – „Orzeł” – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry i poruszając nim 

na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

 – „Wędrówka po Polsce” – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język do 

przodu i porusza nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

 

2. Zabawa ruchowa „Hymn Polski” – dziecko maszeruje w umówionym kierunku do 

Hymnu Polski, gdy muzyka ucichnie staje na baczność.  

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

3. Zabawa konstrukcyjna „Nasza Flaga” – dzieci budują z klocków plastikowych klocków 

„Lego”  lub nakrętek polską flagę.  

 

 

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


4. Zabawa plastyczna „Kolory flagi” – dziecko maluje farbami 2 rolki papieru (jedną na 

czerwono, drugą na biało), skleja ze sobą lub zszywa i pozostawia do wyschnięcia. W części 

środkowej na połączeniu rolek oraz w czerwonej warstwie na dole robi dziurkę. Górna, biała 

rolka, pozostaje bez dziurki. W otwór wsuwamy patyczek do szaszłyka i gotowe!  

5. Karty pracy: 

a) Wyklej koła na fladze Polski odpowiedniego koloru plasteliną.  

 

b) Przeczytać nazwy symboli narodowych i wpisz litery we właściwych miejscach.  



 

 

 

Zadania dla chętnych: 

 

Zabawa plastyczna „Nasze barwy”  - dzieci malują ryż na czerwono i zostawiają do 

wyschnięcia, następnie do wysokiej, szklanej butelki wsypują najpierw ryż czerwony, potem 

ryż biały, tworząc barwy biało-czerwone.  

 

Instrukcja malowania ryżu: 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html  

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html

