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‘Polska nasz Kraj’ 

 

1. Zapraszam Was do wspólnego grania na.. garnku i tarce! :) Przygotujcie garnek, tarkę, 

drewnianą łyżkę i pudełko z kaszą. Włączcie utwór "Clap Clap Song" i do dzieła! :) 

 

2. "Polska nasz kraj"  

Posłuchajcie, krótkiego opowiadania i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
 

-  W jakim kraju mieszkamy?  

- Jak nazywają się polskie góry? 

- Jak nazywa się morze? 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski? 

- Jakie miasto jest stolicą Polski? 

- Kto mieszka w Polce? 

 

3. „Jesteśmy Polką i Polakiem”  

Wysłuchajcie piosenki, poprowadzi Was ona, w różnie miejsca w Polsce. Może spróbujecie 

zapamiętać miejsca, o których mowa jest w piosence J 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

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

Posłuchajcie uważnie wiersza Władysława Bełzy, następnie spróbujcie go powtórzyć :). 

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

 

5. „Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię Polsko!”  

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

które odwiedziliście z rodzicami. Ja ułożyłam swoje serduszko na samej górze mapy polski, 

tam, gdzie jest morze, bo uwielbiam spędzać wakacje nad morzem :)  

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


 

6. „Polonez” a może „Krakowiaczek” – nie mylcie tych nazw z zabawkami! 

To nazwy polskich narodowych piosenek, spróbujecie do nich zatańczyć? Może rodzice 

podpowiedzą Wam w jaki sposób :) 

„Krakowiaczek” 

https://youtu.be/foAas0ZCkJI 

 „Polonez” 

https://youtu.be/eutT9cJo57g 

 

7.  „Podróż po naszej ojczyźnie”  

Wybierzecie się ze mną w wyjątkową podróż? J Musicie tylko położyć się na dywanie, 

zamknąć swoje oczka i wsłuchać w odgłosy, które usłyszycie. Ciekawa jestem czy uda Wam 

się rozpoznać, w jakie miejsce Was zabieram :) 

·       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. Przesyłam dodatkowe Karty Pracy: 

- uzupełnij białe kropki odpowiednim kolorem 

- wytnij samochody i przyklej je na ulicy 

- pokoloruj flagę 

 

9. Na koniec zachęcam Was do stworzenia obrazu – mogą to być góry, morze albo wieś. 

Stwórzcie miejsce, które podoba Wam się najbardziej  

 

https://youtu.be/foAas0ZCkJI
https://youtu.be/eutT9cJo57g
https://www.youtube.com/watch?v=ZZHMGrUodYo
https://www.youtube.com/watch?v=nu7wYJcp1HE
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