
27.04 – PONIEDZIAŁEK 

 

1. Rozmowa nt. ojczyzny w oparciu o wiersz "Co to jest 
Polska?" Czesława Janczarskiego. 
 
Zachęcam do przeczytania wiersza swojemu dziecku.  
Dla chętnych – wierszyk na pamięć 
 
Co to jest Polska? Polska – to miasto, 

spytał Jaś w przedszkolu strumień i rzeka, 

Polska – to wieś I komin fabryczny, 

i las co dymi z daleka, 

I zboże w polu, 

I szosa, którą pędzi, a nawet obłoki, 

do miasta autobus, gdy nad nami mkną. 

i samolot, co leci Polska to także 

wysoko nad tobą. Twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole, 

i róża w ogrodzie, 

i książka na stole. 

 

Pytania do wiersza: 

 

1. Jakie pytanie zadał Jasiowi nauczyciel w przedszkolu? 

2. Co odpowiedział Jaś? 

3. Czy Polska według chłopca to zboże w polu, wieś i 

rodzinny dom? 

itp. 

 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat symboli narodowych. 

Poniżej prezentacja flagi Polski i godła.  

 

 

 

 



 

FLAGA POLSKI 

 

 
GODŁO POLSKI 

 

 



Zachęcam do wspólnej zabawy dydaktycznej. 

 „Znamy symbole narodowe”-Rodzic zadaje pytania. Dokończ proszę 

zdanie: 

Moją ojczyzną jest…(Polska) 

Nasze godło narodowe to…(Biały Orzeł na czerwonym tle ze złotą 

koroną) 

Flaga polska jest…(biało-czerwona) 

Stolicą Polski jest…(Warszawa) 

 

Dziecko wycina, układa i przykleja na białą kartkę puzzle, 

tworząc Godło Polski. 

 

 

 

 

 



2. Instrumentacja piosenki „Moja planeta”. 

 

Zachęcam do wspólnego powtórzenia i zaśpiewania 

piosenki. Poniżej zamieszczam link i tekst. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DwrJ5lFKpho 

 

 

Majka Jeżowska 
Moja planeta  

 
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca 

Moja planeta to tajemnica 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

 

Ref. 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 

 

Ref. 

SOS - to Ziemia woła ludzi... 

 

Tak to prawda 

Ziemia była szczęśliwa 

Ale teraz musi 

Teraz musi być żywa 

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... 

 

Rodzic powtarza z dzieckiem słowa piosenki na zasadzie „echa” śpiewa z 

podziałem na role. Gra na wybranym instrumencie perkusyjnym. Czerpie radość 

ze wspólnej zabawy przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwrJ5lFKpho


Proponuję również przedstawić dzieciom wszystkie 

instrumenty. Poprosić o przestawienie niektórych z 

nich. 

 

 
 

 

 

 



Proponuję w dniu dzisiejszym karty pracy nr 4: 

6-latki: str. 10 

5-latki: str. 10 

 


