
Godło Polski 
 

1. Oglądanie zdjęcia przedstawiającego polskie godło. Opisywanie 
wyglądu. 

*Zdjęcie dostępne na grupowym mailu 
 
 

2.  Zabawa bieżna Orły 
Dzieci biegają przy dźwiękach tamburynu w jedną stronę. Naśladują lot orła. Na 
przerwę w muzyce zatrzymują się, wyciągają wyprostowane ręce w bok, 
odwracają głowę w tę samą stronę co orzeł na godle – w prawą stronę. 
 
 

3. Katechizm polskiego dziecka– nauka na pamięć wiersza W. Bełzy  
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katechizm-polskiego-dziecka-
katechizm-polskiego-dziecka.pdf 
 

• Rozmowa na temat wiersza. 
 

4. Karta pracy, cz. 2, nr 45. 
 
Dzieci 3-letnie: 
-co przedstawia obrazek? 
-ułóż puzzle 
*zdjęcie do wydruku dostępne na grupowym mailu 
 
 

5.   Nauka refrenu piosenki Jestem Polakiem na zasadzie echa muzycznego. 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty 
I ty 
 
Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiego-dziecka.pdf
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiego-dziecka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajna i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja 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 
 
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 
 
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 
 
 

6.   Zabawa Mój kraj – rozwijająca zdolność logicznego myślenia. 
Dzieci maszerują w rytmie piosenki, w określonym kierunku. Na przerwę w 
muzyce rodzice mówią wypowiedzenia, a dzieci określają, które z nich jest 
prawdziwe, podnosząc ręce w górę. 
Przykładowe wypowiedzenia: 
-Stolicą Polski jest Warszawa. 
-Polska flaga ma barwy biało-czerwone. 



-Polskie morze to Bałtyk. 
-Najwyższe góry w Polsce to Tatry. 
-Największe miasto w Polsce to Londyn. 
-W Polsce językiem ojczystym jest język angielski. 
-W naszym kraju rosną palmy. 
 
 
 
DODATKOWE KARTY PRACY: 
 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-d/ 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/harcerze-z-polska-flaga/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-d/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/harcerze-z-polska-flaga/

