
poniedziałek  

Dzieci i Rodzice, posłuchajcie wspólnie piosenki  ,,Jestem Polakiem”,  zachęcamy Was 

do zabawy ruchowej ciuchcią po Polsce   

(link: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=emb_title) 

 

,,Jestem Polakiem” 
 

autorzy: J.Tomańska, M. Totoszko 

 

 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

1.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 

 

2.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 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
 

3.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 

 

3.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 
 

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


Informacje dla Rodziców  27-30 kwietnia2020r. 

 

Szanowni Rodzice i Dzieci w tym tygodniu realizujemy temat: 

O naszym  rodzinnym kraju- Polsce. 

Proponujemy Wam różne zabawy i ćwiczenia. 

Pozdrawiamy serdecznie wychowawczynie z gr. II. 

 

poniedziałek 27.04.20. Barwy ojczyste. 

 

Posłuchajcie wiersza „Barwy ojczyste”- Cz. Janczarskiego 

 

Powiewa flaga 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze  

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste! 

 

             
       

 

 

 

Rodzice! Porozmawiajcie z Dziećmi na temat szacunku do symboli narodowych 

w tym flagi Polski (2 maja obchodzimy Święto Flagi). 

 

Zabawa ruchowa „chorągiewki na wietrze”- Rodzic trzyma w rękach białą 

kartkę a dziecko czerwoną, na przerwę w nagraniu dowolnej muzyki dobierają 

się w pary  tworząc biało-czerwoną flagę. 
 


