
Witajcie Kochani 😊 

Mamy nadzieję, że z ochotą i uśmiechem na twarzy wykonujecie zadania. Ten 

tydzień poświęcimy tematyce już Wam znanej i lubianej 

„Polska to mój kraj”. 
 

 Pozdrawiamy i przesyłamy moc uścisków 😊 

Na wstępie obejrzyj film, a przekonasz się jak piękny jest kraj, w którym mieszkasz… 

https://www.youtube.com/watch?v=7rPyLiSwak8 

 

Zadanie 1 

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o przeczytanie wiersza. Podczas słuchania 

wiersza postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji. 

 

Polska  

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? 

 

Pytania do wiersza: 

 Gdzie leży Polska? 

 Jakie znasz symbole narodowe Polski? 

 Opisz jak wygląda herb i flaga naszego kraju? 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

Źródło: przewodnik metodyczny „Plac 
zabaw – sześciolatek” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rPyLiSwak8
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


Czy wiesz, że… 

Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz 

świąt i rocznic państwowych. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego 

obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania 

lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w 

ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym 

nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. 

 

Zadanie  2 

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o pomoc w przypomnieniu (nauce) hymnu 

państwowego. Podkład muzyczny ze słowami znajdziesz w załączonym pliku. 

Pamiętaj o zachowaniu powagi i właściwej postawie podczas śpiewania hymnu. 

 

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… 

 

 

 



Zadanie 3 

Wytnij obrazek i złóż według wzoru. Co otrzymasz po złożeniu obrazka w całość? Ułóż 

we właściwej kolejności litery zamieszczone poniżej, a dowiesz się czy udzieliłeś 

poprawnej odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

1-G;  2-O;  3-D;  4-Ł;  5-O 

 

 

D   O   Ł   O   G 

 Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



Zadanie  4 

Powiedz, co widzisz na zdjęciu. Przeczytaj tekst pod zdjęciem. 

 

 

 

To fotografia stolicy Polski. 

Na niej jest pomnik Syrenki. 

Syrenka jest też w herbie stolicy. 

Jej pomnik jest blisko Wisły. 

Stolica to duże, ładne miasto. 

 

 

 Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



Zadanie 5 

Dokończ rysunek Syrenki – rysuj po wykropkowanych śladach. Pokoloruj rysunek. 

 
 

Zadanie 6 

Przeczytaj zdania. Jeśli zdanie jest prawdziwe, napisz X pod wyrazem tak, jeśli nie jest 

prawdziwe – napisz X pod wyrazem nie. 

 

  
Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 

„Kolorowy start z plusem” 

 



Czy wiesz, że… 

Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich. Polska jest członkiem Unii 

Europejskiej. Unia Europejska ma własną flagę i hymn. Flaga unijna jest niebieska, znajduje 

się na niej 12 gwiazdek. Hymn unijny to „Oda do radości”. Niektóre kraje Unii Europejskiej 

posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro. 

 

 
 

Zadanie 7 

Czytaj co trzecią literę, zaczynając od pierwszej litery. Dowiesz się, z czego słyną 

wymienione kraje. 

 

 Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



Teraz trochę ruchu (przygotuj 8 maskotek): 

https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8 

 

Zadanie 8 

W tym tygodniu poznamy literę j, J. Pisz po śladzie. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8


Zadanie 9 

Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

 
 

Zadanie 10 

Pokoloruj tyle kwadratów, ile wskazują liczby. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 

„Kolorowy start z plusem” 

 



Zadanie 11 

Wpisz odpowiednie znaki matematyczne. 

 

Zadanie 12 

Policz obrazki. Wpisz pod nimi odpowiednie liczby. Odczytaj działania matematyczne. 

 

 

 
 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 


