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Materiały
Zalety pakietu:
Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane z
myślą o dzieciach młodszych i starszych. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest
cennym źródłem inspiracji.

Zestaw zawiera:
1. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK NAUCZYCIELA, który zawiera wiersze, opisy
zabaw.
2. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK PRZEDSZKOLAKA, który zawiera karty
pracy dla dzieci.
3. PANSZE DEMONSTARCYJNE przedstawiające: symbole narodowe.

4. ILUSTRACJE do wierszy.
5. Materiały do zabawy.

Bohaterowie
Głównymi bohateriami są bazgrołki
czyli: Bazgrołek, Bazgrot,
Bazgrolinka, Bazgrolinek,
Bazgrotek, Bazgraninka. Każdy z
nich ma inny kolor oraz inne
usposobienie.

Bazgrołkom w ich przygodach będą
towarzyszyły przedszkolaki: Michał,
Mikołaj, Miłosz, Iga, Pola i Natalka.
Oczywiście opiekę nad bazgrołkami i
przedszkolakami będzie sprawowała
Pani Nauczycielka.

WiersZe
Polska nasZ kraj!
Magdalena TokarcZyk
Dziś bazgrołkom opowiemy
w jakim kraju zamieszkujemy…
Bo nie wiem czy każdy z Was wie,
że nasza ojczyzna Polska się zwie.
Polska w sercu Europy jest położona,
a nasza ojczyzna jak malowana,
pięknymi krajobrazami jest otaczana.
Na południowym krańcu góry się wnoszą.
To Tatry do chmur się unoszą.
Na północy Bałtyk morze potężne,
czasami straszą jego fale przybrzeżne,
Mamy jeziora, rzeki też mamy,
a najdłuższą rzeką jest Wisła – dodamy.
Polska to piękny kraj, w którym jest wiele miast.
Warszawa ważnym miastem jest!
Dlaczego? Czy ktoś z Was wie?
- To stolica jest kraju naszego – pani dodała.
I na mapie Warszawę wskazała.
- A kto mieszka w Polsce? – bazgrołki spytały.
- My mieszkamy – dzieci odpowiedziały.
- Ja jestem Polką – Iga powiedziała.
- A ja jestem Polakiem – taka była odpowiedź Michała.
Teraz bazgrołki już wiedzą w jakim kraju mieszkają,
a Polacy domy tu swoje mają.
I od wieków wioski, miasta zasiedlają…

Pytania do tekstu:
1. W jakim kraju mieszkamy?

2. Jak nazywają się polskie góry?
3. Jak nazywa się morze?
4. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski?
5. Jakie miasto jest stolicą Polski?
6. Kto mieszka w Polsce?

Pomoce do tekstu:

Bazgrołki poZnają symbole narodowe!
Magdalena TokarcZyk
Polskie symbole narodowe - Co to takiego?
Zaraz się tego dowiedzą dzieci i bazgrołki z przedszkola tego.
Każdy kraj swoje godło, flagę i hymn ma.
To właśnie symbole, które każde państwo ma.

Godło – to czerwona tarcza, na której biały orzeł w koronie się prezentuje.
Za sprawą Lecha, Polskę dumnie reprezentuje.
Lecz małe bazgrołki legendy o Lechu jeszcze nie słyszały
i dlatego o tym nie wiedziały.
A gdzie godło zobaczyć możemy?
Na ścianie w urzędzie, szkole i w przedszkolu!
A teraz mowa będzie o drugim symbolu…

Flaga to dwa kolory ze sobą złączone.
Biały to czystość, czerwień odwaga i symbol krwi przelanej w narodu obronie.
Flagę zawsze wywieszamy,
gdy zbliżają się święta narodowe i o tym pamiętamy!

Następnym z symboli naszego kraju
jest hymn stworzony w dalekim kraju.
Przez Józefa Wybickiego pieś została napisana,
a przez jego legiony głośno wyśpiewana.
Nasz hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.
Więc zapamiętaj to drogi bazgrołku i drogi kolego.
Gdy hymn na uroczystościach jest śpiewany,
o prawidłowej postawie zawsze pamiętamy.
Bo Każdy kto hymn śpiewać chce.
Musi na baczność ustawić się!
Gdy słowa hymnu raz poznacie,
już na zawsze je zapamiętacie.
To właśnie symbole naszego kraju…

Pytania do tekstu:
1. Jakie mamy symboli narodowych?
2. Jak wygląda godło Polski?
3. Z jakich kolorów składa się flaga?
4. O czym musimy pamiętać podczas słuchania lub śpiewania hymnu?

Zadania do tekstu:
1. Wysłuchacie hymnu Polski. Pamiętajcie o prawidłowej postawie.
2. Przygotuj flagę – jeden z symboli narodowych. Będziesz do tego potrzebował: patyczka,
dwóch kawałków kartki (czerwoną i białą).

Pomoce do tekstu:

Ciekawostki
Polskie symbole narodowe chronione są przez konstytucję. Warunki, na jakich
polskie godło oraz flaga mogą być używane określa stosowna ustawa.

FLAGA
Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość. Główny pas jest
koloru białego, a dolny czerwonego. Kolory te nawiązują do godła państwa polskiego. Kolor
biały odwołuje się do Orła Białego, a czerwony ma związek z tłem tarczy. W latach
wcześniejszych kolejność kolorów na fladze państwowej była różna, używano bowiem
na przemian flagi biało-czerwonej lub czerwono-białej. Biało-czerwona flaga od 1831 roku
jest oficjalną flagą narodową. Z upływem czasu biało-czerwone kolory uzyskały
samodzielne znaczenie. Kolory te zaczęto wykorzystywać na sztandarach i chorągwiach.
W XVIII wieku wojskowe mundury zostały nawet wzbogacone biało-czerwonymi
kokardami. Flaga używana jest także przez polską żeglugę śródlądową. Bandera ma
również dwa poziome pasy o kolorze białym i czerwonym.

GODŁO
Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną umieszczonego na tle o czerwonym
kolorze. Głowa orła zwrócona jest w prawą stronę. Początki powstania godła związane są
z Lechem, twórcą polskiej państwowości. Symbol orła jest związany z Gnieznem, czyli
stolicą, która została stworzona przez Lecha. Gdy przebywał on pod Poznaniem, zobaczył
nagle na drzewie gniazdo, w którym znajdował się biały orzeł z trzema pisklętami. Nagle
orzeł rozpostarł skrzydła na tle czerwonego od zachodu słońca nieba. Widok ten tak
zachwycił Lecha, że postanowił on wykorzystać motyw orła w swoim herbie.

HYMN
Twórcą polskiego hymnu jest Józef Wybicki. Był on przyjacielem generała Dąbrowskiego.
Dnia 16 lipca 1797 we Włoszech, w miejscowości Reggio, gdzie miała miejsce parada
wojskowa, po raz pierwszy zaśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Początkowo, pieśń ta
była nazywana Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Dopiero w 1927 roku „Mazurek
Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem polski. Zyskał wtedy obecny tytuł.
Źródło: https://symbolenarodowe.pl/

Zabawy
Zabawa 1:
Do zabawy potrzebujecie:
•

kartki czerwone i białe, bębenek,

Przebieg zabawy:
Na dywanie rozkładamy kartki w kolorze białym i czerwonym (tak by dla każdego dziecka
było po jeden kartce w danym kolorze). Podczas wystukiwania rytmu dzieci poruszają się
po sali. Na przerwę muszą podnieść kartkę czerwoną i białą, a następnie ułożyć z nich
plagę (biały pasek na górze, czerwony na dole).

Zabawa 2:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•

emblematy (czerwone i białe prostokąty)
bębenek

Przebieg zabawy:
Nauczyciel rozdaje dzieciom po jednym emblemacie (czerwony lub biały). Zadaniem dzieci
jest poruszanie się w rytm wystukiwany przez nauczyciela. Na przerwę dobierają się w
pary (biały z czerwonym emblematem).

Zabawa 3:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•
•

emblematy przedstawiające symbole narodowe
bębenek
plansze przedstawiające symbole narodowe

Przebieg zabawy:
Nauczyciel rozdaje dzieciom po jednym emblemacie. Zadaniem jest poruszanie się w rytm
wystukiwany na bębenku. Na przerwę dzieci ustawiają się obok planszy z odpowiednim
symbolem.

