
27.04.2020 r. 

Temat dnia: Jak Polska długa i szeroka.  

 

Cele operacyjne 

Dziecko:  
- śpiewa piosenkę, 
- rozpoznaje flagę i godło Polski,   
- rozwiązuje zagadki słowne,  
- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, 
- zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu,  
- wykonuje pracę plastyczną.  

Metody: 
- słowna: wysłuchanie wiersza połączonego z rozmową na temat jego treści, 
- obserwacji: wskazanie polskich symboli narodowych,  
- czynna: wykonanie pracy plastycznej.  

 

 

Przebieg:  

1. Piosenka „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 wspaniałe 

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 Gdańsku 
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. Rozpoznawanie polskich symboli narodowych: flaga, godło – praca na 

podstawie ilustracji.  
Dziecko ma za zadanie wskazać symbole narodowe, a następnie 
spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 
- Jakie barwy widnieją na fladze?  
- Jak wygląda godło Polski? Co na nim widnieje? 
- Wiesz może, gdzie możemy zobaczyć godło Polski?   

 



3. Zagadki małego patrioty.  
Rodzic czyta zagadki, a dziecko odgaduje. 
 

Każdy to przyzna, 
jak się nazywa nasza Ojczyzna?  

(Polska)  
 

Biel na niej jest i czerwień, 
Powiewa pięknie, 

Gdy wiatr się zerwie. 
(Flaga)  

 

W górach mieszka 
Ten wspaniały ptak, 
Gdy namalowany, 
To Polaków znak.  

(Orzeł)  

 

4. Wysłuchanie wiersza „Co to jest Polska?” Cz. Janczarski (przeczytanego 
przez Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu 
facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 
- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 
Polska- to wieś 

i las, 
i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 
do miasta autobus, 

i samolot, co leci 
wysoko, nad Tobą. 
Polska- to miasto, 
strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 
co dymi z daleka, 
a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 
Tak- i przedszkole, 
i róża w ogrodzie 
i książka na stole. 

 



5. Rozmowa na temat wiersza.  
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań:  
- Jak nazywa się nasz kraj?  
- Jak myślisz, co tworzy naszą Ojczyznę?  
 

 
6. „Słyszę i reaguję” – zabawa ruchowa.  

Rodzic puszcza dowolną muzykę, dziecko porusza się zgodnie z rytmem 
muzyki. Kiedy rodzic włącza Hymn Polski, zadaniem dziecka jest przyjęcie 
postawy na baczność. Następnie Rodzic może zadać pytanie: „Co to był 
za utwór i dlaczego należy przyjąć pozycję okazującą szacunek?” 

 
 
  



7. Karta pracy. 
Pokoloruj flagę Polski.  
 


