
30.04.2020 r. 

Temat dnia: Płynie Wisła, płynie... 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- słucha piosenki, 

- słucha tekstu, 

- rozumie czytany tekst, 

- rozwiązuje zagadki, 

- koloruje. 

 

Metody: 

- słowna, 

- oglądowa, 

- czynna. 

 

 

Przebieg: 

 

1. Wysłuchanie piosenki – „Jestem Polakiem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
 

Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 
Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
 

Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
 

Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
 

Toruń z daleka pachnie 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 
Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 

 



 
 
 
 

2.  Zwiedzamy nasz kraj, wzdłuż rzeki Wisły. 
 

 
Wytrysła Wisła z gór. 

Chciał ją zatrzymać bór. 
Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał, 

Lecz zostawiła bór. 
 

Płynie Wisła, nasza Wisła! 
Najpiękniejsza z polskich rzek. 
Chce zatrzymać Wisłę wioska, 

Wyszła na wiślany brzeg! 
 

Lecz Wisła dalej mknie! 
Bo Polskę zwiedzić chce! 

Urosła po drodze, już statki i łodzie 



Na falach huśtać chce. 
 

Płynie Wisła, nasza Wisła! 
Najpiękniejsza z polskich rzek. 

Chce zatrzymać Wisłę - Kraków, 
Wyszedł na wiślany brzeg! 

 
 

Lecz Wisła dalej mknie. 
Znów mija miasta, wsie. 

Jest bardzo ciekawa jak rośnie Warszawa. 
Warszawę widzieć chce. 

 
Płynie Wisła, nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek. 
Chce zatrzymać ją Warszawa, 

Wyszła na wiślany brzeg! 
 

 
 

Lecz Wisła dalej mknie. 
Znów mija miasta, wsie. 

I dzieci gromadki zaprasza na statki, 
Do morza płynąć chce. 

 
Płynie Wisła, nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek. 
Chce zatrzymać Wisłę Toruń, 

Wyszedł na wiślany brzeg! 
 

 
 

Lecz Wisła dalej mknie! 
Znów mija miasta, wsie! 

Wesoła, szczęśliwa do Gdańska dopływa 
I morze spotkać chce. 

 
 

Płynie Wisła, nasza Wisła! 
Najpiękniejsza z polskich rzek! 



Nic jej w drodze nie zatrzyma, 
Bo już widzi morski brzeg! 

 
 
 

3. Zagadka. 
 
             Jestem wielką rzeką, całą Polskę przeszłam. 
                Polskich rzek królową. Od gór do Bałtyku. 
                Kto mnie choć raz ujrzał, zgadnij moje imię 
                Ten mnie umiłował. Dziewczynko, chłopczyku. 
 
 

4. Połącz w pary symbole miast, znajdujących się nad rzeką Wisłą. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



5. Kolorowanka. 
 

 
 
 

 


