
 

Dziś drogie przedszkolaki z Grupy II „Biedronki”  

zapraszamy na zajęcia dla Małego Polaka  

 

 

 

 

Zaprasza Pani Basia i Ewelinka       

 

  



 Piosenka dla dzieci "Jestem Polakiem". Teraz wszystkie dzieci śpiewają! 

 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

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 

 

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

 

  

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


 

 Poznaj Polskie Symbole Narodowe        

 

 

 Pokoloruj według wzoru 

 

 

 

 



 

 Wiersz „Co to jest Polska?” Cz. Janczarski  

 

– Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

 

 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami 

mkną. 

Polska to jest 

także twój 

rodzinny dom. 

 

 

 

 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

 

 

 

 

 



 

 Dokończ rysowanie Syrenki i pokoloruj ją       

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Życzymy udanej zabawy!!! 

 

 


