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Na początku przypomnijcie sobie POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Możecie spróbować swoich możliwości rozwiązując quiz, oczywiście mogą pomóc Wam 

rodzice, starsze rodzeństwo☺ 

Trzymamy za Was kciuki!!! 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1886e8-polska.html 

Bawiliście się kiedyś w teatr cieni? Potraficie za pomocą dłoni, czy wyciętych z papieru 

kształtów tworzyć postacie, zwierzęta? Dzisiaj proponujemy Wam ORŁA. Spójrzcie 

poniżej jak to zrobić za pomocą dłoni ☺  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1886e8-polska.html


ZAJĘCIA KULINARNE 

 

 

W ramach zajęć kulinarnych spróbujcie przygotować danie w barwach  

biało-czerwonych. Może to być kanapka, deser, ciasto czy sałatka. Kochani uczniowie 

liczymy na Wasze oryginalne pomysły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GODŁO WYKLEJANE PLASTELINĄ 

Drodzy uczniowie, poniżej przedstawiamy Wam kilka propozycji zajęć plastycznych.  

Jedną z nich jest wyklejenie plasteliną GODŁA POLSKI. Jeśli lubicie zabawy plasteliną, 

poniższa praca jest dla Was ☺ Możecie zaprosić najbliższych do stworzenia 

wyjątkowego symbolu naszego narodu.  

 

 

 

 



KOLOROWANKA 

 



GODŁO 

                                           
Z czerwonej kartki wycinamy kształt godła. W dwóch rogach wykrawamy dziurkaczem 

gwiazdy, przez które przewlekamy białą wstążkę. Na czerwonej kartce, czarnym markerem 

rysujemy kontury orła polskiego. W miejsce skrzydeł odbijamy dłonie posmarowane białą 

farbą, a w miejsce tułowia odbijamy stopę. Z złotej kartki wycinamy koronę, dziób oraz 

pazury i przyklejamy je w odpowiednie miejsce. 

Materiały: 

• klej 

• biała farba plakatowa 

• czerwona kartka z bloku technicznego w formacie a4 

• nożyczki 

• klej 

• czarny marker 

• złota kartka z papieru kolorowego w formacie a5 

• biała cienka wstążka 

• dziurkacz w kształcie gwiazdy lub zwykły 

• pędzel 



STOJĄCA FLAGA 

   Nasi milusińscy, może wykonacie flagę naszego państwa? Tak niewiele potrzeba, 

a efekt jest piękny. Tak przygotowaną flagę możecie postawić na swoim biurku. 

 

Wycinamy prostokąty z białej i czerwonej kartki. Sklejamy je tak, by biały prostokąt był na 

górze, czerwony pod spodem. Przykładamy sklejone prostokąty do rolki i zaznaczamy 

ołówkiem dokąd sięgają. Następnie rozcinamy jeden bok rolki do zaznaczonego miejsca 

 i wkładamy sklejone prostokąty. Flaga będzie stała. 

 

Materiały: 

• rolka po ręcznikach papierowych 

• biała i czerwona kartka 

• nożyczki 

• klej 

• ołówek 
 

 



NARODOWY KOTYLION 

Na koniec przedstawiamy Wam pomysł na wykonanie kotylionu w barwach  

biało-czerwonych, spróbujecie? 

 

 

Z czerwonej i białej kartki wycinamy śnieżynki tak jakie jak na zdjęciu. Z koloru czerwonego 

większą, natomiast mniejszą z białego. Wystające paski zaginamy do środka (kolor biały  

oraz czerwony). Na środek przyklejamy białe kółeczko oraz z pasków białych i czerwonych 

wycinamy paski imitujące wstęgi. Możecie skorzystać z poniższego szablonu. 



 
 



Materiały: 

• biała i czerwona kartka 

• nożyczki 

• klej 

                                                     Prace plastyczne wykorzystano ze strony: pracaplastyczna.pl 

 

 

 

 

Na sam koniec mamy coś dla wielbicieli rebusów ☺ 

 

 


