
KOCHANE DZIECI    DRODZY RODZICE 

Witamy Was w kolejnym tygodniu. Kończy się kwiecień 

i za kilka dni będzie Święto Konstytucji 3 Maja To ważne święto 

patriotyczne dla wszystkich Polaków. Dlatego w tym tygodniu 

proponujemy Wam zadania i zabawy związane z naszą ojczyzną. 

Nasze  propozycje możecie wykorzystać w dogodnym dla Was 

czasie. Zachęcamy również do kontaktowania się z nami 

grupaczwarta93@o2.pl 

Pozdrawiamy i ściskamy mocno - pani Basia i pani Renia  

              POLSKA MOJA OJCZYZNA  27.04  -30.04.    

 

mailto:grupaczwarta93@o2.pl


1. Proponujemy przypomnienie wiersza Władysława Bełzy 

        Katechizm polskiego dziecka 

Kto ty jesteś? 

-Polak mały. 

Jaki znak twój? 

-Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta ? 

- Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

A w co wierzysz?  

- W Polskę wierzę. 

          2. Rozmowa wokół treści wiersza: co znaczy słowo –„ ojczyzna” 

 

3.Zapoznanie z treścią „ Legendy o Lechu” 

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM 

4.Omówienie legendy, zwracanie uwagi na poprawne budowanie zdań 

5. Proponujemy piosenkę:,, Jesteśmy Polką i 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 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM
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 

 

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 

/2x 

 

 



6. Pokoloruj ten rysunek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.DZIEŃ-  TEMAT: POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 

 

Polskie symbole narodowe to: 

       - flaga-   biało – czerwona 

       - godło – biały orzeł na czerwonym polu 

       - hymn – Mazurek Dąbrowskiego 

     Czytanie napisów: Hymn 

  

Flaga Polski        Godło Polski 

Hymn Polski 
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 
 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem.  
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany- 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Polska (fragment)  
Małgorzata Strzałkowska  

Polska leży w Europie.  

Polska to jest kraj nad Wisłą.  

Polska leży nad Bałtykiem.  

Ito wszystko? Nie! Nie wszystko!  

Polska naszą jest ojczyzną –  

Tu żyjemy, tu mieszkamy.  

Tu uczymy się, bawimy,  

I marzymy, i kochamy.  

Herb, czasami zwany godłem,  

To jest wspólny znak rodaków.  

Orzeł na czerwonej tarczy  

To odwieczny herb Polaków.  
 
Pokolorujcie godło Polski 

Flaga jest symbolem państwa.  

Tak wygląda polska flaga –  

Biały kolor to szlachetność,  

Czerwień – męstwo i odwaga.  

Polskim Hymnem Narodowym  

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.DZIEŃ TEMAT: WARSZAWA – STOLICA POLSKI  

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs 
 

1. Legenda o Warsie i Sawie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ajv3fVKzuyo 
 

       2.Piosenka ,,Nasza Warszawska Syrenka ‘’ 
sł. Zofia Holska-Albekier, muz. Edward Pałłasz  
 
Nasza warszawska Syrenka  
co noc urządza wyprawę.  
Nocy się ciemnej nie lęka,  
gdy pragnie zwiedzić Warszawę. 
 

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w 
Łazienkach nad cichym stawem, dzielnice 
nowe i Stare Miasto w naszej Warszawie. 

  

Nasza warszawska Syrenka  
Wisłą powraca nad ranem.  
Z nią jest wiślana piosenka  
i miasto w słońcu skąpane.  

Ref.: Warszawski Zamek…  

3 Ciekawe miejsca w Warszawie 

Pałac Kultury 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs
https://www.youtube.com/watch?v=ajv3fVKzuyo


Pałac Prezydencki 

 

Zamek Królewski 

 

 



Łazienki Królewskie 

 

 

Syrenka Warszawska 

 

 

 



Pokolorujcie Syrenkę 

 

 

 

 

 

 



4.DZIEŃ TEMAT: POLSKIE KRAJOBRAZY  - SZLAKIEM  WISŁY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zabawa :  „Znajdź rymy”  
 

Zosia koszyk grzybów niesie 

Bo od rana była w (lesie).  
 

Wojtek chciałby pójść do lasu,  

Ale nie ma na to (czasu).  
 

Tutaj rosły dwa maślaki,  

Ale zjadły je (ślimaki).  

Julek na łące był dzisiaj z rana,  

Widział tam żaby oraz (bociana).  
 

Stasio na łące spotkał ropuchę,  

Co polowała właśnie na (muchę).  

 
 
 
 
 



2. Zagadki znad Wisły -zajęcia z mapą Polski 

Dziecko odszukuje na mapie Wisłę, skąd wypływa Wisła, odczytuje nazwy miast, 

przez które przepływa w drodze do morza.  

 
 

Zagadki znad Wisły  
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak  

Zagadka pierwsza  

Popłyniemy Wisłą  

Razem z rybitwami,  

Zobaczymy miasta,  

Co leżą przed nami.  

Już zakręca rzeka  

I czule oplata  

Miasto, co pamięta  

Dawne dni i lata.  

Bogactwo i chwałę,  

Mężnych królów wielu,  

Którzy tu rządzili  

Na polskim Wawelu.  

Każde dziecko teraz  

Na pewno odpowie,  

Gdzie jest zamek Wawel?  

No, proszę? W (Krakowie).  

 

 

 
 

Zagadka druga  

 

Zamek, a przed 
zamkiem  
Na szczycie kolumny  
Stoi sam król 
Zygmunt  
Z miasta swego 
dumny.  

Więc jakie to miasto,  
Gdzie wciąż mieszka 
sława?  
To stolica Polski,  
A zwie się 
(Warszawa).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Zagadka trzecia  

Teraz popłyniemy  
Do miasta 
pierników,  
Sporo się dowiemy  
Tu o Koperniku.  

Kiedy wyruszymy  
Ulicami miasta,  
Pomnik astronoma  
Przed nami 
wyrasta.  

To jego nauka  
Sprawiła, że może  
Teraz kosmonauta  
W gwiezdne 
mknąć 
przestworze.  

Pierniki tu lepsze  
Niż piecze 
babunia.  
Gdzie 
dopłynęliśmy?  
Do miasta 
(Torunia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadka czwarta  

Płyńże, miłaWisło,  
Płyń, Wisło szeroka!  
Wtem, słońce 
zabłysło –  
Przed nami zatoka!  

Wisła z sinym 
morzem  
Zostać zapragnęła  
I o rannej zorzy  
Do morza wpłynęła.  

Patrzy na ich 
przyjaźń  
Neptun i po pańsku  
Informuje Wisłę,  
Że jest wreszcie w 
(Gdańsku) 
 
 



3. Utrwalenie nazw miast i krain geograficznych: góry- wypływa  Wisła, Wyżyna 

Krakowska- Kraków, Nizina Mazowiecka – Warszawa, Toruń, Morze Bałtyckie- Gdańsk 
 

4. Czytanie wyrazów na literę „j” i „J” 

jama  jaskinia  Jurek  Janek  Jagoda 

Jarek  Jola  Jacek  jabłko  jajko  Jagna 

 

5. Pisanie litery małej „j” i dużej „J” po śladzie i w liniaturze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne rodzic i dziecko 

 

• Dziecko i rodzic bieg w miejscu 

• Oboje wykonują tzw. jaskółkę 

• Teraz bieg po pokoju 

• Zatrzymanie i skoki pajacyków 

• Ponownie bieg w miejscu 

• Następnie skoki jak piłeczki 

• Stanie nieruchomo na jednej nodze 

• Ponownie bieg po pokoju 

• Zatrzymanie siad podparty – skoki żabi 

• biegamy jak koniki 

• chodzimy na czworaka jak koty 

• zwijamy się w kłębuszek i odpoczywamy  

 

 

 

ŻYCZYMY DZIECIOM I RODZICOM PRZYJEMNEJ ZABAWY 

                NAUCZYCIELKI GRUPY IV 


