
Zadanie 2: DLACZEGO TRZEBA SZANOWAĆ FLAGĘ? 

Wysłuchaj opowiadania. Odpowiedz na pytania.  

Kotylion 
Piotr Wilczyński 
(źródło: Plac zabaw. Przewodnik cz.2) 

Pani Kasia opowiadała nam w przedszkolu o naszych barwach narodowych i o różnych symbolach. 
– A to jest nasze godło, czyli znak wszystkich Polaków – i pokazała na obrazek, który wisi na ścianie  
w naszej sali. – Jak myślicie, co on przedstawia? 
– To jest ptak, bo ma skrzydła i dziób – zawołała Helcia. 
– Proszę pani, a co to za ptak? – spytał Bartek. 
– Naszym godłem jest biały orzeł – odpowiedziała pani – i właśnie teraz nauczymy się pięknego wiersza, 
który zna każdy Polak. Słuchajcie, a potem będziemy powtarzać: 
 — Kto ty jesteś? —Polak mały. 
— Jaki znak twój?— Orzeł Biały 
— Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi 
.— W jakim kraju?— W polskiej ziemi. 
— Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną. 
— Czym zdobyta?— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz?— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz?— W Polskę wierzę. 
Pani Kasia mówiła, że pojutrze będzie Święto Flagi, i że wtedy nie będziemy szli do przedszkola. 
Za to wszyscy, to znaczy mama, tata, dziadek i ja, pójdziemy oglądać obchody. Ale na razie musimy się do 
tego święta przygotować. Bo my też chcemy pokazać, że jesteśmy dumni z naszej flagi. 
Gdy wróciłem z przedszkola, całe popołudnie robiliśmy z dziadkiem świąteczne dekoracje. – 
Mamo, mamo, zobacz – pomachałem do mamy flagą. 
– Piękna flaga. Sami ją zrobiliście? – Mama uśmiechnęła się. Dziadek właśnie wszedł do pokoju. 
– Tak Grażynko, a za chwilę będziemy robić dla nas wszystkich kotyliony. 
– Dziadku. Co to jest kotylion? – spytałem. 
– Kotylion to jest taka kokarda w kształcie koła. Nosi się go na czapce albo przypięty do ubrania. To jest 
taki symbol, patriotyczna odznaka. Nasza kokarda narodowa ma te same kolory, co flaga. Kolor biały to 
kolor naszego białego orła, a czerwony to kolor tarczy, na której tego orła się przedstawia – dziadek 
tłumaczył mi cierpliwie. Usiedliśmy przy stole. Dziadek wycinał nożyczkami kółka małe i duże. 
– Michałku. Podaj mi, proszę, klej – powiedział dziadek. Nakleiliśmy białe, bibułkowe środki, a jak tylko 
wyschną, przyczepi się agrafki do przypięcia i będą gotowe. 
Dziś od samego rana nie mogłem spokojnie usiedzieć. Po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy już będą te 
obchody. Wzięliśmy ze sobą flagę, tę, którą zrobiłem wczoraj z dziadkiem. 
I wszyscy mieliśmy przypięte do kurtek kotyliony. Przyjechaliśmy na Plac Zamkowy i właśnie zaczęły się 
pokazy. Żołnierze w zielonych mundurach chodzili parami, a potem czwórkami i robili różne sztuczki z 
karabinami. 
– To jest pokaz musztry paradnej – powiedział dziadek. 
– A co to musztra, dziadku? 
– Musztra to jest taki trening. Żołnierze muszą być dobrze wyszkoleni i bardzo sprawni. 
Ćwiczą, więc razem na poligonie, żeby byli wytrzymali. Podczas różnych świąt pokazują taką musztrę  
i możemy wtedy zobaczyć, jak są wytrenowani, żebyśmy mogli być z nich dumni i czuć się bezpiecznie. 
A potem tata jeszcze powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kim jesteśmy, gdzie jest nasza 
ojczyzna. Wtedy lepiej i chętniej pracujemy dla siebie nawzajem, bo wszyscy razem budujemy Polskę. 

Odpowiedz na pytania: 
O czym pani Kasia opowiadała dzieciom w przedszkolu? 
Co chłopiec przygotował na Święto Flagi? 
Z kim chłopiec wykonał kotyliony? 



Co oglądał chłopiec na obchodach Święta Flagi? 
Dlaczego trzeba szanować flagę? 
 
Zabawa plastyczna: FLAGA – WERSJA I 

Przygotuj: 

 Woreczek/torebkę strunową A4 
 Farbę plakatową: białą i czerwoną (jeśli jest bardzo gęsta- dolej wody i wymieszaj) 
 Kawałek taśmy, żeby unieruchomić woreczek/torebkę do blatu 

Wyciśnij/wylej farby do środka woreczka/torebki: czerwoną na dole, białą na górze. MOCNO ZAMKNIJ!. 
Ugniataj…,rozcieraj…. – stwórz flagę Polski. 

                             

źródło: http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2019/11/czym-zajac-malucha46-sensoryczna-flaga.html 

 

Zabawa plastyczna: FLAGA – WERSJA II 

Przygotuj: 

 Ok. 20 płatków kosmetycznych 
 Farbę plakatową lub akwarelę: czerwoną (jeśli jest bardzo gęsta- dolej wody i wymieszaj) 
 Kartkę A4 
 Klej 
 Pędzelek  

Odlicz 10 płatków kosmetycznych i pomaluj je (dokładnie ) czerwoną farbą.  
Połóż kartę A4 przed sobą w pozycji poziomej i złóż na pół – powstała pośrodku linia …. Przyklej pod linią 
(dół) płatki czerwone a nad linią (góra) płatki białe. Stwórz flagę Polski. Możesz przymocować gotową 
flagę do patyka.  

                            

źródło: http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html# 

 
 
 



Zadanie dodatkowe: ZRÓB KOTYLION (BIAŁO-CZERWONĄ KOKARDĘ) 
Przygotuj: biały i czerwony karton, nożyczki, klej 

czerwony karton: 

 

 



Biały karton: 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Źródło: https://www.bajkidoczytania.pl/szablon-kokardy-narodowej-z-papieru 


