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Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i rytmiki, przeliczanie w zakresie do 20               

i dodawanie oraz odejmowanie w zakresie do 10 oraz zdobywanie wiedzy na temat flag 

poszczególnych państw Europy.  

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Europa z Dumorysiem"♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E 

 

Na początek dzieci na podstawie przygotowanych obrazków poznają flagi państw 
należących do Europy. 
 
Później dzieci przystąpią do zabawy matematycznej „Ile jest flag?”. 

 

Następnie dzieci przystąpią do zabawy dydaktyczno-matematycznej „Symbolowe rytmy”. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową pt. "Wracam zawsze do domu". 
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 
 

        Część I   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania na podstawie 

zamieszczonych poniżej obrazków flag państw należących do Europy.  

Poprosimy też rodziców o zapoznanie Was z ciekawymi informacjami na 

temat trzech wybranych państw: Polski, Niemiec i Rosji. Poznacie też granice 

Europy i Polski. 

 
Polska - Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo położone w Europie Środkowej, 

między Morzem Bałtyckim na północy a  górami na południu. Stolicą Polski jest Warszawa,                     

a największymi rzekami Wisła i Odra. Sąsiadami Polski są: Niemcy, Rosja Litwa, Białoruś, 

Ukraina, Słowacja i Czechy. Symbole narodowe: Flaga (biało-czrewona), Godło (orzeł na 
czerwonym tle), Hymn („Mazurek Dąbrowskiego”). Według badań w Polsce w 2019 roku było 

940 miast. Polacy posługują się językiem polskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_unitarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
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   Flaga                                      Godło 
 

Niemcy - Republika Federalna Niemiec.  Składa się z 16  landów, a jego stolicą i największym 

miastem jest Berlin. Państwo ma 83 miliony mieszkańców.  Niemcy posługują się językiem 

niemieckim.      

 

                 Flaga                                     Godło 

 

 

Rosja - Federacja Rosyjska  składające się  z 85 podmiotów federalnych. Jest największym 
państwem na świecie pod względem powierzchni. Rosjanie posługują się językiem rosyjskim.   

 

        Flaga                     Godło 

 

Dzieci przystąpią do zabawy  matematycznej – Ile jest flag? 
Poniżej zamieszczono flagi państw należących do Europy. Obejrzyjcie                            
je dokładnie po czym spróbujcie z pomocą rodziców je policzyć zatrzymując 
się na 20 państwie (liczymy od góry strony lewej do prawej i następny rząd 
tak samo). Jakiego państwa jest flaga pierwsza, piąta, piętnasta i dwudziesta? 
Dzieci powinny je dokładnie obejrzeć, zwracając szczególną uwagę                               
na symbole i kolory. Dzieci podejmują próbę odnalezienia Flagi Polski                           
i opisują ją.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_terytorialny_Rosji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
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Flagi państw Europy 

 
 
Rodzic tworzy proste działania matematyczne z użyciem sylwetek  flag. 
Zadaniem dziecka jest wyznaczyć wynik dodawania i odejmowania                      
w zakresie  do 10.  
Następnie na podstawie obejrzanych obrazków i wskazówek rodziców,                               

spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone poniżej pytania: 

1. Jakie flagi poznałeś/łaś? 

2. Jak wygląda Flaga Polski? 

3. Czy Flaga Polski znajdowała się w pierwszych 20 liczonych flagach? 
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Część II  

W tej części dzieci przystąpią do zabawy dydaktyczno-matematycznej 

„Symbolowe rytmy”. 

Symbolowe rytmy"- zabawa dydaktyczno-matematyczna, zabawa polega na 

tym, że Rodzic prezentuje dziecku trzy poniżej zamieszczone flagi: Polski, 

Niemiec  i Rosji, po czym zadanie dziecka polega na ich wycięciu. Wycięte flagi 

rodzic układa w dowolną sekwencję (dowolną kolejność) dla przykładu poniżej 

zamieszczono zdjęcie z wykorzystaniem flagi i godła.  Zadaniem dziecka jest 

powtórzyć daną sekwencję, wyklaskując ją rączkami. W następujący sposób:  

1. FLAGA POLSKI – dziecko klaszcze raz; 

2. FLAGA NIEMIEC – dziecko klaszcze dwa razy; 

3. FLAGA ROSJI – dziecko klaszcze trzy razy. 

 

 
Przykładowe zdjęcie z użyciem flagi i godła. 
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FLAGI  DO  WYCIĘCIA 

 

 

 

                                                           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

 

 

                                                 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Część III  

Na konie dzieci przystąpią do zabawy ruchowej „Wracam zawsze do domu”. 

Zabawa polega na tym, że rozkładamy na podłodze koc, umawiając się                          

z dzieckiem, że jest to Polska – dom rodzinny. Zadanie dzieci polega na tym,                        

iż w rytm muzyki dzieci tak jak bocian wędrują, fruwają po świecie, a kiedy 

muzyka milknie przybiegają szybko do swojego domu – Polski i zwijają się                

w kłębuszek. Poniżej podano link do piosenki, która zostanie wykorzystana               

w zabawie. Na koniec piosenki dzieci kładą się na kocyku, wyciągają rączki                    

i nóżki, zamykają oczki i licząc po cichu do 20 odpoczywają. 

„Bocian Wędrownik”  

https://www.youtube.com/watch?v=7T2GZe6H_NE 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7T2GZe6H_NE

