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W tym tygodniu będziemy uczyć się o naszym mieście i o Polsce. Dowiecie się, jakie są polskie 
symbole narodowe, symbole naszego miast oraz co to oznacza, że należy je szanować. Posłuchamy 
polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, zrobimy małą flagę i godło, poznamy słowo patriota. 
Będziemy mówić o tym, czym jest „mała ojczyzna”. Nauczymy się wiersza Władysława Bełzy 
Katechizm polskiego dziecka. Posłuchamy legend związanych z naszym krajem. Poznamy mapę 
Polski i dowiemy się, co oznaczają zaznaczone na niej kolory, podczas zabaw plastycznych 
będziemy bawić się w jeżdżenie pociągiem po Polsce. 

Zapraszamy was do zabawy i nauki i pozdrawiamy serdecznie 
 

Wasze Panie Malwinka i Jowitka 

 
 

 
DZIEŃ 1 KOCHAM MIEJSCE, W KTÓRYM MIESZKAM 

 
Umiejętności dziecka: 

 
 ogląda z uwagą film ilustrujący wygląd Zgierza dawniej i dziś 

 zna nazwę swojego miasta oraz nazwę rzeki 

 wymienia nazwy znanych miejsc swojego miasta 

 opisuje okolice miejsca zamieszkania 

 wykonuje rysunek flagi lub herbu Zgierza 

 
1. Obejrzyj wspólnie z rodzicem krótki filmik o naszym mieście. Zwróć uwagę, może 

rozpoznasz znane Ci miejsca. Potrafisz je nazwać? Wiesz, jak nazywa się Twoje miasto i rzeka, 
która przez nie przepływa?   Film „Zgierz” – miasto dawniej i dziś (2,5 min.)                           
https://www.youtube.com/watch?v=ifoUiO1RZJE 

 
Mam nadzieje, że  rozpoznałeś/aś: budynek Urzędu Miasta Zgierza, w którym pracuje Prezydent 
miasta i wielu ważnych urzędników, rozpoznałeś/aś ulicę Długą, Kościół św. Katarzyny, Plac Jana 
Kilińskiego, na którym jeszcze do niedawno można było zobaczyć miejski tramwaj. Czy wiesz co jest 
znakiem rozpoznawczym Zgierza? – to jeż, który jest bohaterem opowiadania Wandy Chotomskiej  
„Przygody jeża spod miasta Zgierza”. Zwróciłeś/aś uwagę na piękną muzykę, która była tłem filmu?  

Posłuchaj i obejrzyj jeszcze raz z uwagą  
  

2. „Kocham miejsce, w którym mieszkam!” – porozmawiaj z rodzicami na temat naszego 

miasta, okolicy miejsca zamieszkania.  

 Co znaczy słowo „ojczyzna”? (wszystko wokół nas)  

 Co dla nas jest „małą ojczyzną”? (dziecko wymienia wszystkie elementy, które kojarzą mu się z 
miejscem zamieszkania) 

 Dziecko kończy zdanie: Kocham moją „małą ojczyznę”, bo … 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ifoUiO1RZJE


Czy wiecie, że? Zabawy z mapą mogą być dla dzieci świetną przygodą. Pozwalają na niemal 
niezauważalne przyswajanie wiedzy o świecie i nabywanie umiejętności orientowania się w 
przestrzeni. Warto powiesić na ścianie dużą mapę Polski, Europy czy świata i zaznaczać miejsca 
wymarzonych podróży oraz te, które odwiedziliście wraz z dzieckiem.  
 

3. Zapoznanie z mapą. Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.  
 
Czy wiesz, co oznaczają zaznaczone na niej kolory? Niebieski – morze, rzeki i jeziora; kolor brązowy – 
to góry; kolor żółty – to wyżyny a zielony – niziny. Wskaż, gdzie znajdują się góry, a gdzie jest morze. 
Nasze polskie morze to Morze Bałtyckie. Pewnie nie raz spędzałeś/aś wakacje nad Bałtykiem. A 
najdłuższa rzeka Polski to Wisła, leży nad nią wiele pięknych miast. Zwróć uwagę na małe obrazki 
znajdujące się na dole rysunku mapy – to polskie symbole narodowe – czyli bardzo ważne dla każdego 
Polak znaki – godło i flaga, które trzeba szanować. Jest jeszcze jeden bardzo ważny symbol – hymn 
państwowy, który powinien znać każdy mieszkaniec Polski. Śpiewa się go stojąc na baczność, podczas 
bardzo ważnych wydarzeń i uroczystości państwowych. O tych symbolach będziemy się uczyć więcej 
podczas kolejnych spotkań.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

A teraz wskaż razem z rodzicem, gdzie na mapie Polski znajduje się Zgierz.  

Nasze miasto ma również swoje symbole – to herb i flaga (źródło: wikipedia) 

Spróbuj je samodzielnie narysować, posłuchaj przy tym muzyki z filmiku o Zgierzu. 
Dobrej zabawy! 

 
 


