
Grupa II 

 

Polska moja ojczyzna. 

 

 

1. Gry interaktywne 

 

https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a 

 

https://view.genial.ly/5ea444f5da73ac0d8beb8f82 

 

2. Symbole narodowe – film 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPB 

 

 

3. Wykonanie biało-czerwonych kokard 
 
Zastosowanie biało-czerwonych kokard. 
Kokardy narodowe przypinane były na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań 
narodowych: o w 1846 roku biało-czerwone kokardy przypinali powstańcy w Krakowie, o w 1848 
roku Komitet Narodowy Polski w Poznaniu w Wielkim Księstwie Poznańskim ustanowił biało-
czerwone kokardy jako barwy powstańcze, o w 1863 roku zakładali je powstańcy styczniowi często 
zamiast białej wstążki umieszczając na czerwonym tle centralnie metalowego orzełka ,  w latach 1914–
1918 przypinali je do rogatywek ułani Legionów Polskich, o w 1918 roku w czasie Powstania 
wielkopolskiego. 
Kokarda obecnie. 
 Zwyczaj noszenia kokardy na piersi podczas oficjalnych uroczystości z okazji świąt państwowych 
(przede wszystkim 2 maja, 3 maja i 11 listopada) spopularyzował prezydent Lech Kaczyński i jest 
kontynuowany przez jego następców. 
Kokarda narodowa bywa błędnie nazywana „kotylionem" 
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokarda_narodowa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-zrobic-kotylion-z-papieru-instrukcja-krok-po-kroku 

https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a
https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a
https://view.genial.ly/5ea444f5da73ac0d8beb8f82
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-zrobic-kotylion-z-papieru-instrukcja-krok-po-kroku


 

 

 

 

4. POKOLORUJ GODŁO POLSKI. 

 

GODŁO POLSKI DO WYDRUKU. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Zagadki o Polsce 
 
 
KRAKÓW 
W dawnej stolicy, od wieków wielu 
Wisła obmywa stopy Wawelu. 
Jak ma na imię dawna stolica, 
przez którą płynie błękitna Wisła? 
 
POLSKA 
Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna. 
Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 
 



POZNAŃ 
Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają 
na Ratuszu koziołki fikają? 
 
ORZEŁ 
W państwowym godle umieszczony – 
głowa stworzona do korony. 
Białopióry ptak, 
naszej Polski znak. 
Wzbija się wysoko w górę, 
mówi, że jest ptaków królem. 
W górach mieszka wielki ptak, 
to jest Polski naszej znak. 
Zobaczysz go kiedyś może. 
To jest... . 
 
WAWEL 
Stoi w Krakowie na wzgórza szczycie. 
Wisła kołysze jego odbicie. 
 
WARSZAWA 
Co to za miasto, w którym chmury 
zawadzają o Pałac Kultury? 
 
WARTA 
Pewien chłopiec w Poznaniu miewał 
dziwne pomysły – raz chciał piłkę wyrzucić, 
prosto z domu do Wisły. 
Kiedy trochę pomyślał, 
zmienił szybko swe zdanie. 
Lecz dlaczego to zrobił? – to już dla was pytanie. 
 
WISŁA 
Spod góry Baraniej wytrysła, 
płynie przez Kraków, to ... . 
Szeroko płynie po naszej krainie. 
Pozdrawia Kraków i Warszawę w biegu. 
Z Karpat szybko na dół zbiega, 

  
 
6. Zabawy matematyczne - 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawa-klockami-inaczej/ 

 

 
7.Ćwiczenia gimnastyczne 
 
http://www.mos-zachod.pl/cwiczenia-domowe-1-2/ 
http://www.malocakids.com/2013/08/ukady-taneczne-10-taniec-poamaniec.html 
 
8. Piosenka do słuchania i śpiewania. 
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawa-klockami-inaczej/
http://www.mos-zachod.pl/cwiczenia-domowe-1-2/
http://www.malocakids.com/2013/08/ukady-taneczne-10-taniec-poamaniec.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Tekst piosenki: 

 

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 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 wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

bo tu stolica Polski jest . 

Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek 

i wiele innych pięknych miejsc. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 

pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 

można wyruszyć dalej w świat. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 



Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 


