
Polska - nasz kraj  
 

Wczoraj obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. 

Na pewno widzieliście mnóstwo biało-czerwonych 

flag wywieszonych na budynkach. Majowe święto 

to dobra okazja by porozmawiać o naszym kraju -  

Polsce!  

 

Poniedziałek -  Jesteśmy Polakami 

 

Zacznijmy od piosenki: 

 

Posłuchajcie i pośpiewajcie – na początek refren:-) 

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

 

tekst: 

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 

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


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  

 

 

Wtorek – Biało-czerwone symbole 

 

Posłuchajcie wiersza : 

 

Legenda o założeniu Gniezna - Zbigniew Dmitroca  

 

„W czasach, gdy wszędzie  

Las gęsty rósł,  

Żyli trzej bracia:  

Lech, Czech i Rus.  

 

Pewnego razu  

Bracia Słowianie  

Ruszyli w drogę  

Niespodziewanie.  

 

Wiele tygodni,  

Dni oraz godzin  



Szukali ziemi  

Dla swoich rodzin. 

 

Lech raz popatrzył  

Prosto przed siebie,  

Białego orła  

Ujrzał na niebie.  

 

Powiedział braciom:  

- To dobry znak,  

Zostanę tutaj,  

Gdzie mieszka ptak.  

 

Tu, gdzie się gnieździ  

Ten biały orzeł,  

Moje rodzinne  

Gniazdo założę.” 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Jak nazywali się  bracia? 

- Jakiego ptaka zobaczył Lech? 

Lech założył miasto Gniezno, które było pierwszą stolicą Polski. Biały orzeł na 

czerwonym tle jest symbolem naszego kraju do dziś – to nasze godło.  

 

Innym symbolem narodowym Polski jest biało czerwona flaga oraz hymn narodowy 

„Mazurek Dabrowskiego”, który jest śpiewany podczas ważnych uroczystości, 

zawsze w pozycji stojącej! 

 

Film o symbolach narodowych: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  

 

Polska flaga do pokolorowania, pomalowania farbami,wylepienia plasteliną lub 

bibułą: https://www.osesek.pl/files/coloring/kolorowanka_flaga.jpg 

Pamiętajcie, czerwony kolor jest na dole!;-) 

 

 

 

Środa – Moja miejscowość 

 

Nasze miasto to Wrocław, przez który przepływa rzeka Odra i kilka mniejszych rzek. 

Nazywany jest Miastem Stu Mostów, bo właśnie tyle jest tu mostów, mostków i 

kładek.  

Wrocław to także miasto Krasnali, obecnie jest ich już 382 i wciąż przybywa!!  

Tutaj znajdziecie bajki o krasnalach: http://krasnale.pl/category/bajki-dla-dzieci/, 

a także kolorowanki: http://krasnale.pl/dla-dzieci/kolorowanki/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.osesek.pl/files/coloring/kolorowanka_flaga.jpg
http://krasnale.pl/category/bajki-dla-dzieci/
http://krasnale.pl/dla-dzieci/kolorowanki/


Obejrzyjcie film o Wrocławiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WI4Zn8PLLlo 

 

Wybierzecie się na wycieczkę rowerową lub spacer  po Waszej okolicy. Może nad 

najbliższą rzekę? Albo w poszukiwaniu Krasnali? 

 

 

Czwartek – Warszawa – stolica Polski 

 

Stolicą Polski jest Warszawa, płynie przez nią Wisła, najdłuższa rzeka Polski. Stolica 

to miasto, w którym urzęduje głowa państwa – czyli w przypadku Polski -  prezydent.  

Herbem Warszawy jest syrenka: 

http://symbole.um.warszawa.pl/sites/default/files/herb.JPG 

 

Posłuchajcie legendy o powstaniu tego miasta: 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

 

Macie ochotę narysować syrenkę? Z pomocą rodziców na pewno Wam się uda!: 

https://www.cuteeasydrawings.com/uploads/allimg/190515/1_190515151609_2.jpg 

 

 

Piątek – Podróż po Polsce 

 

Nasz kraj jest niezwykle piękny! Mamy zarówno morze, jak i góry, krainy pokryte 

lasami i jeziorami, a także wielkie miasta i interesujące zabytki! 

Obejrzyjcie razem mapę Polski.  Poproście rodziców, by pokazali Wam Morze 

Bałtyckie, góry, stolicę Polski – Warszawę, rzekę Wisłę, która przez nią przepływa, a 

także nasze miasto – Wrocław i rzekę Odrę. 

 

Mapa1: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/PIRScQ0dNhFxsmyq8j7GERazpPGO7

l0NsazvebCXb9iTVZnU2qCp1jJdmrKMVXwt_7ewbxlFBpf3kw 

 

Mapa 2: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Mapa_Polski.png 

 

 

Zobaczcie krótki film, ukazujący piękno naszego kraju. Może wybierzecie miejsce na 

wakacje?;-) 

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