
Krąg tematyczny: KTO TY JESTEŚ, POLAK MAŁY! 

1. ,,Polska” - układ taneczny: 

EDUMUZ- ZDALNE NAUCZANIE: Polska 

https://www.youtube.com/watch?v=loOPogN3yLU  

2.  „Jestem Polakiem” - piosenka: 

 

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 

 

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

     

ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

ref. Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

2. Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok… 

   

      

 

              

 

https://www.youtube.com/watch?v=loOPogN3yLU
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


3. ,,Kółko” – wiersz: 

Kółko 

Maciejka Mazan 

Kółko się obraca co dzień 

w hulajnodze, w samochodzie, 

w deskorolce i rowerze, 

w motocyklu i skuterze, 

w autobusie i traktorze. 

Każdy ci powiedzieć może: 

Kółko w kółko się obraca, 

bo to właśnie kółka praca! 

 

Pytania do wiersza: 

− Co jest bohaterem wiersza? 

− Rozejrzyjcie się, co ma kształt koła? 

− Narysujcie przed sobą, w powietrzu, koło. 

− Ułóżcie ręce (palce dłoni) w taki sposób, żeby utworzyły koło. 

 
 

4. ,,Symbole narodowe”  

Podziel na sylaby symbole narodowe widoczne na obrazkach: 

     

              

    



5. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2, Karta pracy 3, Karta pracy 4 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 

 

6. ,,Polska” – opowiadanie logopedyczne: 

 

Czytamy z dzieckiem tekst. W odpowiednim miejscu wskazujemy mu 

palcem obrazek. Dziecko odpowiada co na nim jest. 

 

 
 



7. ,,Pocztówka” – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej: 

 

1) Dajemy dziecku pocztówki z różnych 

polskich miejscowości. Nazywamy 

miejscowość. Pytamy dziecko, co jest na 

pocztówce. 

2) Następnie bierzemy jedną z nich i rozcinamy 

ją na kilka kawałków (dużych). Zadaniem 

dziecka będzie jej złożenie.  

3) Dokładamy kolejną również ją rozcinamy. 

Mieszamy jej części z poprzednią. Zadaniem 

dziecka będzie teraz ułożenie 2 pocztówek. 

Jeżeli dziecko dobrze sobie radzi, można 

dokładać kolejne pocztówki. 

4) Jeżeli kawałki są na tyle duże, że dziecko 

może rozpoznać co na nich jest, mieszamy 

kawałki różnych pocztówek i pytamy 

dziecko co jest na danym kawałku. 

 

8. „Czy można nadmuchać balonik bez dmuchania?” – eksperyment: 

 

 

Materiały: 

 balon 

 ocet 

 soda 

 butelka 

 

 

 

1. Wlewamy do butelki pół szklanki octu.  

2. Do balonika wsypujemy 1 łyżeczkę sody oczyszczonej.  

3. Naciągamy balonik delikatnie na szyjkę butelki, tak aby soda 

przypadkowo nie dostała się do środka.  

4. Następnie przesypujemy sodę z balonika do butelki.  

5. W butelce wytwarza się gaz, który pompuje balonik. 

 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

9. ,,Godło Polski” – praca plastyczna: 

Materiały: 

 czerwona karta papieru 

 biała farba  

 żółta farba  

 

 


