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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

Drodzy rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszary edukacji plastycznej.  

Drogie dzieci! 

I Tematem dzisiejszych zajęć jest praca plastyczna:  FLAGA  i GODŁO POLSKI 

1. Pamiętacie jakiego koloru jest flaga? Dla przypomnienia wysłuchajcie piosenki o naszej fladze 

https://www.youtube.com/watch?v=K6I743K8rjI  

Proszę przygotujcie zatem następujące pomoce: 

1. Kartkę białego papieru 

2. Taśmę klęjącą (szeroką lub wąską) 

3. Nożyczki 

4. Czerwoną farbę, pędzelek i wodę w pojemniczku 

5. Patyczek (np. patyczek do szaszłyków) oraz klej. 

 

Sposób wykonania:  

 

 
Kartkę A 4 układamy poziomo i za pomocą taśmy malarskiej dzielimy ją na dwie równe części 

(poziome) - jeśli chcemy uzyskać dwie identyczne połówki, wówczas warto posłużyć się linijką i 

ołówkiem (na krótszych bokach wyznaczamy środek, który powinien znajdować się na wys. 10,5 cm. 

Taśmę mocujemy od jednego punktu do drugiego, wzdłuż kartki). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6I743K8rjI
https://2.bp.blogspot.com/-D_q1urj7ZrI/WQg91aBkvyI/AAAAAAAASRQ/p6q4DWkDwFoY7voCeTrtudbGjrJx5JluACLcB/s1600/Flaga%2BPolski%2Bmalowana%2Bprzy%2Bu%25C5%25BCyciu%2Bta%25C5%259Bmy%2Bmalarskiej%2B-%2Bpraca%2Bplastyczna%2B1.JPG


 
Teraz możemy przystąpić do malowania. 

 

 
Jak widać to na zdjęciu powyżej, taśma malarska chroni drugą połówkę kartki przed przypadkowym 

zamalowaniem i (co więcej) po jej zdjęciu zamalowana część będzie miała równy brzeg :) 

 
UWAGA!!! 

Należy poczekać aż farba dokładnie wyschnie i dopiero później przystąpić do 

zdejmowania taśmy. Tutaj jednak należy zachować pewną ostrożność, bowiem 

nieumiejętne oderwanie taśmy może doprowadzić do uszkodzenia kartki (taśma ta 

potrafi dość mocno przykleić się do papieru). Dlatego warto skorzystać tu z pewnego 

triku. Otóż możemy skorzystać z dwóch moż liwych opcji - albo połóżmy naszą pracę na 

ciepłym kaloryferze, albo podgrzejmy taśmę suszarką do włosów. Pod wpływem ciepła 

taśma powinna idealnie się odkleić, nie uszkadzając przy tym powierzchni papieru.  

 

Suchą kartę papieru smarujemy klejem z lewej strony i przyczepiamy patyczek.  

 

2. Godło Polski – propozycja wykonania pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY  

 

3. Dla wszystkich chętnych możliwe jest również wykonanie kotylionu (ozdoby, którą możemy 

powiesić na drzwiach, oknie lub przyczepić do naszego ubrania podczas świąt narodowych takich 

https://1.bp.blogspot.com/-FZdTNYT8fCU/WQg91WyudjI/AAAAAAAASRM/ho9av0DufhQuTVJM8NE3M8IZpyte8bNhwCLcB/s1600/Flaga%2BPolski%2Bmalowana%2Bprzy%2Bu%25C5%25BCyciu%2Bta%25C5%259Bmy%2Bmalarskiej%2B-%2Bpraca%2Bplastyczna%2B2.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-A75rUqQKbeQ/WQg91FyjenI/AAAAAAAASRI/tmUDxwUcaMsEo3ZRhAKyYeQEMBwlypuFACLcB/s1600/Flaga%2BPolski%2Bmalowana%2Bprzy%2Bu%25C5%25BCyciu%2Bta%25C5%259Bmy%2Bmalarskiej%2B-%2Bpraca%2Bplastyczna%2B3.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY


jak Dzień Niepodległości, czy święto Konstytucji 3 Maja, które obchodziliśmy w niedzielę. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0  

 

Zajęcia popołudniowe: 

1. Zagadki o symbolach narodowych 

 

Białopióry ptak, 

naszej Polski znak. Orzeł 

 

W oczach się mieni 

biel przy czerwieni 

powiewa w święto 

na polskiej ziemi. Flaga Polski 

 

Ogoniasta panienka 

miecz i tarczę ma w rękach. 

Chociaż nie jest rycerzem, 

to stolicy nam strzeże. Syrenka  

 

W państwowym godle umieszczony, 

głowa stworzona do korony. 

Białopióry ptak, 

naszej Polski znak. Orzeł 

 

2. Puzzle – Godło Polski 

 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 
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