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POLSKA - MOJA OJCZYZNA 
 

-poznamy symbole narodowe: godło i flagę, 

-będziemy śpiewać hymn narodowy, 

-wysłuchamy legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”, 

-rozbudzimy zainteresowanie krajem ojczystym, 

-będziemy słuchać muzyki polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, 

-wysłuchamy wiersza C. Janczarskiego, „Co to jest Polska?” 

 

- Co to jest Polska?-  

Spytał Jaś w przedszkolu.  

i Polska- to wieś  

i las,  

i zboże w polu,  

i szosa, którą pędzi  

do miasta autobus,  

 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. 



WARSZAWA - MOJA MAŁA OJCZYZNA 
 

 

v 
-obejrzymy prezentację multimedialną o Warszawie, 

-poznamy główne zabytki stolicy,  

-tworząc pracę plastyczną wykonamy herb stolicy –  

Syrenkę Warszawską,  

-wysłuchamy legędę „Wars i Sawa”, 

-będziemy oglądać książki i albumy o Warszawie, 

-będziemy słuchać piosenkę „Warszawskie Dzieci”, 

 
Nie złamie wolnych żadna klęska, 

Nie strwoży śmiałych żaden trud – 

Pójdziemy razem do zwycięstwa, 

Gdy ramię w ramię stanie lud. 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! 

Powiśle, Wola i Mokotów, 

Ulica każda, każdy dom – 

Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, 

Jak w ręku Boga złoty grom. 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! 

Od piły, dłuta, młota, kielni – 

Stolico, synów swoich sław, 

Że stoją wraz przy Tobie wierni, 

Na straży Twych żelaznych praw. 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Za każdy…  

 

 

 

 

 

 

 



DOMY I DOMKI 
 

 
- nazwiemy rodzaje budownictwa w najbliższej okolicy, 

- będziemy konstruować domy z różnorodnych klocków, 

- pogłębimy wiedzę na temat domów zwierząt, 

- wykonamy pracę plastyczną „Dom” 

- w ramach działań ekologicznych dzieci dowiedzą się, dlaczego 

należy oszczędzać wodę, 

- wysłuchamy bajkę pt. „Trzy świnki”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


