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Środa: Krajobraz Polski. 

 

1. Wysłuchaj piosenki Niezwykłe Lekcje Rytmiki – 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. 

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. 

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


 

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”. 

 

Odpowiedz na pytania: 

 Gdzie mieszkał Smok? 

 Co jest stolicą Polski? 

 Jaki zapach unosi się w Toruniu?  

  



2. „Łamańce” – ćwiczenie sprawności językowej.  

Dziecko powtarza z Rodzicem rymowanki.  

 

Czarna krowa w kropki bordo 

gryzła trawę kręcąc mordą. 

 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

 

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka 

wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć. 

 

Wróbelek Walerek miał mały werbelek, 

werbelek Walerka miał mały felerek, 

felerek werbelka naprawił Walerek, 

wróbelek Walerek na werbelku gra! 

 

Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. 

 

 

3. Blok zajęć o emocjach – szacunek, miłość do kraju.  

 

Moje miejsce – słuchanie i analiza treści utworu Dominiki Niemiec. 

 

„Miejsce gdzie żyję, ten piękny zakątek świata, 

miejsce, w którym każdego traktuję jak brata, 

miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza, 

miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża, 

miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba, 

miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba, 

miejsce dumnego orła opieką otoczone, 

miejsce, którego barwy są biało – czerwone, 

to miejsce kocham, dbam o nie, szanuję, 

to miejsce to Polska, za jej piękno dziękuję”. 

Odpowiedz na pytania:  

 O jakim miejscu była mowa w wierszu?  

 Jakie jest to miejsce, jaka jest Polska?  

 Jakie symbole Polski pojawiły się w wierszu?  

 Jakimi uczuciami darzy Polskę bohater wiersza?  

 Co to znaczy kochać, szanować Polskę? 

 Za co Ty kochasz Polskę? 

 



 

4. Praca plastyczna Godło Polski. (nagranie umieszczone na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”) 

 

Potrzebne będą:  

 rolka po papierze toaletowym, 

 biała farba, 

 biała, żółta oraz czerwona kartka papieru,  

 klej,  

 nożyczki,  

 ołówek, marker. 

Rolkę po papierze toaletowym malujemy białą farbą. Z żółtej kartki 

wycinamy koronę, nogi orła, oraz dziób. Na białej kartce odrysowujemy 

nasze dłonie i wycinamy je. Do pomalowanej wcześniej na biało rolki 

przyklejamy dziób, nogi oraz koronę. Z tyłu rolki przyklejamy skrzydła, a 

przodu  malujemy oczy. Powstałego orła przyklejamy do czerwonej 

kartki. Gotowe!  

 

5. Karta pracy – Słuchaj tekstu czytanego przez Rodzica i rysuj po śladach 

rysunków. (Załącznik 1)  

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty pracy, spróbuj zrobić 

podobne wzory na kartce. 

 

6. Karta pracy – Narysuj godło Polski po śladzie. Pokoloruj tło 

odpowiednim kolorem. (Załącznik 2) 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty pracy, poproś o pomoc 

w rysowaniu Rodzica. 

 

7. Karta pracy – Otocz pętlą tego ptaka, który występuje w godle Polski. 

(Załącznik 3) 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty pracy, wskaż go na 

komputerze. 

  



Załącznik 1 

Słuchaj tekstu czytanego przez Rodzica i rysuj po śladach rysunków. 



  



Załącznik 2 

Narysuj godło Polski po śladzie i prawidłowo pokoloruj. 

  



Załącznik 3 

Otocz pętlą tego ptaka, który występuje w godle Polski.  

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 1.       

 2.       

 3.       

 4.        

5.       

 6.         

 

1. … Kultury i Nauki w Warszawie  

2. Orzeł Biały  

3. Biało – czerwona  

4. Herb Warszawy  

5. Wisła 

6. Stolica Polski   



Znajdź i pokoloruj w każdym rzędzie obrazek, który różni się od 

pozostałych. 



Przeprowadź Maćka przez labirynt tak, aby odwiedził największe polskie 

miasta. Poznasz ich nazwy, dzięki zamieszczonej obok legendzie. 

 

 

 

  



„Kochamy i szanujemy Polskę” – wykonaj plakat. 

 

Na dużym arkuszu papieru narysuj kredką lub flamastrem ogromne serce, jako 

symbol miłości do Polski. Nad sercem wykonaj napis „Kochamy i szanujemy 

Polskę”. Wytnij pojedyncze literki z kolorowych czasopism i przyklej je nad 

sercem, tak by utworzyły napis. Następnie pomaluj farbami jedną ze swoich 

dłoni w barwy narodowe (tak jak flagę) i odbij dłoń w środku narysowanego 

serca. Odbitą dłoń podpisz swoim imieniem.  


