
Drodzy Rodzice, kochane dzieci! 

Przesyłam zadania i rekomendacje dla oddziałów "0" na 27.04  

 

PONIEDZIAŁEK 27.04 

TEMATYKA: POLSKA TO MÓJ DOM - POLSKIE SYMBOLE 

NARODOWE 
 

 Poranna gimnastyka do piosenki "Jeżeli Ci wesoło" 

https://www.youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszMWiersz Małgorzaty  

 "Polska"– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu, rozwijanie uwagi 

słuchowej.  

Polska (fragment)  
Małgorzata Strzałkowska  

Polska leży w Europie.  

Polska to jest kraj nad Wisłą.  

Polska leży nad Bałtykiem.  

I to wszystko? Nie! Nie wszystko!  

Polska naszą jest ojczyzną –  

Tu żyjemy, tu mieszkamy.  

Tu uczymy się, bawimy,  

I marzymy, i kochamy.  

Herb, czasami zwany godłem,  

To jest wspólny znak rodaków.  

Orzeł na czerwonej tarczy  

To odwieczny herb Polaków.  

 

 

Flaga jest symbolem państwa.  

Tak wygląda polska flaga –  

Biały kolor to szlachetność,  

Czerwień – męstwo i odwaga.  

Polskim Hymnem Narodowym  

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

 

Rozmowa na temat treści utworu 

- Jak nazywa się nasza ojczyzna? 

- Jakie są symbole narodowe naszego państwa? 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? 

- Nad jakim morzem leży Polska? 



 

 Praca z KP s.11a,b- doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów, rozwi-

janie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

doskonalenie spostrzegawczości, wiedzy o Polsce.  

 Praca w Księdze zabaw z literami s. 68-69- ćwiczenia w czytaniu. 

 "Godło Polski"- praca plastyczna, kolorowanie lub wyklejanie godła. 

 "Mazurek Dąbrowskiego"- właściwe wysłuchanie oraz nauka hymnu narodowego.  

https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s 

 

Mazurek Dąbrowskiego 
 sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany  

 Jeszcze Polska nie zginęła,  

 Kiedy my żyjemy.  

 Co nam obca przemoc wzięła,  

 Szablą odbierzemy.  

 Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski,  

 Z ziemi włoskiej do Polski,  

 Za twoim przewodem  

 Złączym się z narodem. 

 Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

 Będziem Polakami.  

 Dał nam przykład Bonaparte,  

 Jak zwyciężać mamy.  

 Ref.: Marsz, marsz… 

 Jak Czarniecki do Poznania  

 Po szwedzkim zaborze,  

 Dla ojczyzny ratowania  

 Wrócim się przez morze.  

  Ref.: Marsz, marsz…  

 Już tam ojciec do swej Basi  

 Mówi zapłakany –  

 Słuchaj jeno, pono nasi  

 Biją w tarabany.  

 Ref.: Marsz, marsz… 

 

 

 

 


