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1. "Nasza Ojczyzna"- swobodne wypowiedzi dzieci na temat Polski 
zainspirowane ilustracjami 

 

„Podróż pociągiem po Polsce” – w pokoju  w różnych miejscach przyklejamy  wydrukowane 

ilustracje przedstawiające miasta Kraków, Warszawę, Poznań oraz zabytki i najbardziej 

charakterystyczne dla nich miejsca. Ustawiamy się w pociąg, bawimy się przy piosence 

„Jedzie pociąg z daleka”. Pod koniec podróży zatrzymujemy się przy ilustracji.  

 

Przybycie do Krakowa: 

- wyjaśnienie, że był on kiedyś stolicą Polski 

- poznanie najważniejszych zabytków:  Smok wawelski, Wieża Mariacka. 

 - prosimy o dziecko o wskazanie Krakowa na mapie 

Przybycie do Warszawy: 

- Warszawa stolicą Polski 

- poznanie najważniejszych zabytków: Zamek Królewski, Syrenka Warszawska 

- prosimy o dziecko o wskazanie Warszawy na mapie 

Przybycie do Poznania: 

- poznanie najważniejszych zabytków: Poznańskich Koziołków 

- prosimy o dziecko o wskazanie Poznania na mapie 
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1 https://www.polskieszlaki.pl/smok-wawelski-w-krakowie.htm 
2 https://krakow.naszemiasto.pl/wieza-mariacka-doczekala-sie-remontu/ga/c4-2749110/zd/12322890 

https://www.polskieszlaki.pl/smok-wawelski-w-krakowie.htm
https://krakow.naszemiasto.pl/wieza-mariacka-doczekala-sie-remontu/ga/c4-2749110/zd/12322890


3 

 

 

4
 

 

 

                                                             
3 https://modanamazowsze.pl/zamek-krolewski-w-warszawie-darmowy-listopad-2019/ 
4 https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/warszawska-syrenka-symbol-polskiej-stolicy/ 

https://modanamazowsze.pl/zamek-krolewski-w-warszawie-darmowy-listopad-2019/
https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/warszawska-syrenka-symbol-polskiej-stolicy/
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2. Osłuchanie się z piosenką pt. „Jestem Polakiem"   

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

Słuchamy wspólnie utworu, zwracamy uwagę na jego nastrój, tempo. Wsłuchujemy się w 

słowa piosenki. Dziecko opowiada jakie są jego odczucia i wrażenia po usłyszeniu piosenki. 

Ustalamy wspólnie z dzieckiem ruch, który będzie wykonywać podczas refrenu. Słuchamy 

piosenkę kolejny razem wykonując umówiony wcześniej ruch podczas usłyszanego refrenu. 

Zachęcam też o przygotowanie rysunków poszczególnych słów występujących w piosence i 

prezentowanie go dziecku podczas jego wyśpiewania. 

Tekst piosenki. 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

                                                             
5 
https://www.google.com/search?q=kozio%C5%82ki+pozna%C5%84skie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2
ahUKEwj82vmdof7oAhWvwqYKHcm_BKkQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=gfpoJ701GxRO_M 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.google.com/search?q=kozio%C5%82ki+pozna%C5%84skie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj82vmdof7oAhWvwqYKHcm_BKkQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=gfpoJ701GxRO_M
https://www.google.com/search?q=kozio%C5%82ki+pozna%C5%84skie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj82vmdof7oAhWvwqYKHcm_BKkQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=gfpoJ701GxRO_M


 

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 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 

 

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 

3. Karty pracy - 16 str. 


