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„Polska – nasza ojczyzna” 

 

Dzień dobry kochani :)  

Dzisiaj wspólnie wyruszymy w cudowną, niezapomnianą podróż śladami pięknych 

i  wyjątkowych miejsc w Polsce:) 

 

Zatem spakujcie plecak, załóżcie wygodne ubranie i ....RUSZAMY !!! :) 

  

1. Przed każdą długą wędrówką, trzeba zrobić krótką rozgrzewkę;) 

Dzisiaj pobawimy się z Dj Mikim i Melą! 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

  

2. "W Polsce żyjemy, Polskę kochamy i bardzo dobrze ją wszyscy znamy"! 

 

Posłuchajcie opowiadania "Polska - nasz kraj" (tekst oraz nagranie audio przesyłam 

w  załączniku). 

 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- W jakim kraju mieszkamy? 

- Jak nazywają się polskie góry? 

- Jak nazywa się polskie morze? 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski? 

- Jakie miasto jest stolicą Polski? 

- Kto mieszka w Polce? 

  

3. Czy pamiętacie piosenkę o małej Polce i małym Polaku? Jestem pewna, że tak! 
 

Posłuchajcie piosenki, poprowadzi Was ona, w różnie miejsca w Polsce. Spróbujcie 

zapamiętać jak najwięcej miejsc, o których mowa jest w piosence:) Udało się? Brawo! 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464


https://youtu.be/plug6OIrxRM 

  

4. „Kto Ty jesteś? Polak mały! Jaki znak Twój? Orzeł Biały!" 

Posłuchajcie uważnie wiersza Władysława Bełzy "Katechizm polskiego dziecka"  

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

Otwórzcie Kartę Pracy nr 1. W tekście wiersza brakuje niektórych fragmentów. Spróbujcie do 

pustych miejsc dopasować odpowiednie zdania. 

 

5. „Kocham Cię Polsko!” – a najbardziej za...... 
 

Wykorzystajcie Mapę Polski z wczorajszych zajęć lub papierową mapę, jeśli macie taką 

w  domu. Wytnijcie czerwone serduszko z papieru. Połóżcie serce w miejscu na mapie, które 

podoba Wam się najbardziej lub takie, które kochacie – mogą to być góry, morze lub inne 

wyjątkowe miejsce, które odwiedziliście z rodzicami  
 
Ja ułożyłam swoje serduszko w Krakowie, bo jest to jedno z moich najbardziej ulubionych 

miast w Polsce. Kocham je za pyszne obwarzanki, piękny rynek i Sukiennice oraz wyjątkową 

dzielnicę - Kazimierz :)  

Jestem bardzo ciekawa, jakie miejsce wybraliście:) 

 

6. "Krakowiaczek jeden miał koników siedem..." , czy też w Polonezie za parą idzie 

para, każdy krok się trzymać stara. 

Krakowiak i Polonez to nazwy polskich narodowych tańców. Może spróbujecie je zatańczyć? 

Poproście o pomoc rodziców albo skorzystajcie z poniższych podpowiedzi:) 

„Krakowiaczek” 

https://www.youtube.com/watch?v=zEUfNm9eQms 

„Polonez” 

https://youtu.be/eutT9cJo57g 

  

7. „Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj!” 

 

Zapraszam Was teraz w wyjątkową, dźwiękową podróż :) Połóżcie się wygodnie na dywanie, 

zamknijcie oczka i wsłuchajcie się w odgłosy, które usłyszycie. Ciekawa jestem, czy uda 

Wam się rozpoznać, w jakie miejsce Was zabieram:) 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M
https://youtu.be/foAas0ZCkJI
https://youtu.be/eutT9cJo57g


         https://www.youtube.com/watch?v=ZZHMGrUodYo  - las  

         https://www.youtube.com/watch?v=nu7wYJcp1HE  - morze  

         https://www.youtube.com/watch?v=Jc0Db_9bhF0 – wieś  

         https://www.youtube.com/watch?v=LZbEIxhiJRM&feature=emb_title – miasto  

  

Podobała się podróż w wyjątkowe miejsca? Nasza ojczyzna jest bardzo piękna!  

  

8. „Polacy Rodacy” –  (Karta Pracy nr 2) 

Pomóżcie wrócić Rodakom do naszego kraju!  Narysujcie właściwą drogę w labiryncie.  

Następnie przypatrzcie się literkom, które stoją w rzędzie. Czy widzicie, która z nich 

powtarza się kilka razy? Skreślcie ją, a pozostałe litery wpiszcie w puste kratki i odczytajcie 

rozwiązanie:) 

 

 

9. "Czy pamiętasz gdzie to było?" - interaktywna gra 

 Sprawdzimy teraz Waszą pamięć :) Spróbujcie zapamiętać, w jakiej kolejności ułożone są 

obrazki:) 

 

https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a 

 

10. Przesyłam również dla chętnych dodatkowe Karty Pracy: 

Karta Pracy nr 3 
Obrysujcie pętelką tylko tych żołnierzy, którzy wspólnie utworzą nazwę: "smok". 

 

Karta Pracy nr 4 
Fryderyk Chopin zgubił 9 nut przed swoim domem w Żelazowej Woli. Pomóżcie mu je 

odnaleźć! 

 

Karta Pracy nr 5 

Rysujcie po śladzie. 

 

SUDOKU 

 Wytnijcie odpowiednie elementy (kolorowe kontury Polski") i uzupełnijcie planszę sudoku 

zgodnie z kolorami:) 

https://www.youtube.com/watch?v=nu7wYJcp1HE
https://www.youtube.com/watch?v=Jc0Db_9bhF0
https://www.youtube.com/watch?v=LZbEIxhiJRM&feature=emb_title
https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a


11."Polski krajobraz " - pora na pracę plastyczną:) 
 

Zachęcam Was do stworzenia obrazu – mogą to być góry, morze albo wieś. Stwórzcie 

miejsce, które podoba Wam się najbardziej:) 

 

Przesyłam kilka propozycji, ale liczę na Wasze wspaniałe pomysły!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Polska nasz Kraj!” 

 

Dziś miodowym przedszkolakom opowiemy jaki kraj zamieszkujemy… 

Bo nie wiem czy każdy z Was wie, 

że nasza ojczyzna Polska się zwie. 

Polska w sercu Europy jest położona, 

a nasza ojczyzna jak malowana, 

pięknymi krajobrazami jest otaczana. 

Na południowym krańcu góry się wznoszą. 

To Tatry do chmur się unoszą. 

Na północy Bałtyk morze potężne, 

czasami straszą jego fale przybrzeżne, 

Mamy jeziora, rzeki też mamy, 

a najdłuższą rzeką jest Wisła – dodamy. 

Polska to piękny kraj, w którym jest wiele miast. 

Warszawa ważnym miastem jest! 

Dlaczego? Czy ktoś z Was wie? 

– To stolica jest kraju naszego – pani dodała. 

I na mapie Warszawę wskazała. 

- A kto mieszka w Polsce? – przedszkolaki spytały. 

- My mieszkamy – dzieci odpowiedziały. 

- Ja jestem Polką – Anielka powiedziała. 

- A ja jestem Polakiem – taka była odpowiedź Michała. 

Teraz dzieci już wiedzą w jakim kraju mieszkają, 



a Polacy domy tu swoje mają. 

I od wieków wioski i miasta zasiedlają… 

 

 


