
 

 

 

Wiersz towarzyszący  przez miesiąc kwiecień: 
 

„CO TO JEST POLSKA?” 

Czesław Janczarski 

- 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, na 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. 

 

 

Piosenki towarzyszące przez miesiąc kwiecień: 
 

"JEST TAKIE MIEJSCE - POLSKA" (TO POLSKA WŁAŚNIE) 

 

1 Jest takie miejsce na mapie świata 

Gdzie mieszka Mama, ja, no i Tata 

Gdzie płynie Wisła, gdzie są Mazury 

U góry Bałtyk, na dole góry 

 

Tu swą wielkością wszystkich zachwyca 

Miasto Warszawa, nasza stolica 

a Orła zdobi złota korona 

Flaga powiewa, biało-czerwona 

 

Ref. To Polska właśnie, to moje miejsce 

Tutaj mocniej bije mi serce 

Polska, Polska, Polska 

 

2. Gdzieś nad wierzbami szumi muzyka 

Ta od Chopina, od Fryderyka 

Tu koleżanko oraz kolego 

Tak wiele miejsca jest dla każdego 

 

Ref. To Polska właśnie, to moje miejsce 

Tutaj mocniej bije mi serce 

Polska, Polska, Polska 

 

3. W tych wielkich miastach i małych wioskach 

To nasza wspólna Ojczyzna  

Polska, Polska, Polska 

 

Ref. To Polska właśnie , to moje miejsce 

Tutaj mocniej bije mi serce 

Polska, Polska, Polska. 



 

 

 

„PIOSENKA MŁODYCH ODKRYWCÓW” 

 

1. Po co niebu chmury? Skąd się bierze woda? 

Kto zbudował góry? Po co nam przyroda?  

Jak się nazywają, wszystkie strony świata? 

I dlaczego góra, nie potrafi latać? 

 

Ref. Pytania, pytania zadajemy stale 

A tymczasem świat działa jak zegarek./*2 

 

2. Czemu konik polny nie nosi podkowy 

Czy istnieją smoki mające trzy głowy 

Czy lód może płonąć, a lód się topić 

I co robi ryba, by się nie utopić. 

 

Ref. Pytania, pytania zadajemy stale 

A tymczasem świat działa jak zegarek./*2 

 

3. Czemu do latarni przylatuje ćma 

Kiedy jest ó z kreską, kiedy samo h. 

Chociaż jeszcze mamy tak niewiele lat. 

Poznajemy życie, odkrywamy świat. 

 

Ref. Pytania, pytania zadajemy stale 

A tymczasem świat działa jak zegarek./* 

 
 


