
 
Ja i moje miejsce na ziemi.  
Dzieci młodsze z pomocą rodzica nazywają obrazki. Dzieci 
starsze łączą obrazki z odpowiednią nazwą i numerują poniższe 
obrazki we właściwej kolejności (porządkowanie należy zacząć 
od wszechświata [1], kończąc na sobie - JA [6]. W drugiej części 
zadania dzieci młodsze i starsze kolorują szablon postaci ludzkiej 
tak, aby postać dziecka przypominała samego siebie.  

 
 
 

WSZECHŚWIAT MÓJ DOM  POLSKA 

BYTOM JA EUROPA 
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Rodzicu: po wysłuchaniu powtórz  z dzieckiem co najmniej kilkakrotnie 

słowa pierwszych dwóch zwrotek oraz refrenu. Uczenie się piosenek 

rozwija nie tylko pamięć, poczucie rytmu i aparat mowy ale wpływa 

pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.  

 Zapraszamy do posłuchania i zaśpiewania wspólnie refrenu piosenki  

pt.: JESTEM POLAKIEM – Niezwykłe Lekcje Rytmiki 
muz. Mariusz Totoszko, sł. Justyna Tomańska 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać 

kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka 

nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w 

świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
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JESTEM POLAKIEM 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=youtu.be


Ta czerwona kropeczka na mapie Polski to miejsce, gdzie 
leży Bytom – nasze miasto, w którym mieszkamy.  Jakie 
kolory widzisz na mapie? Zapytaj kogoś co one oznaczają 
na mapie. Poniżej herb Bytomia. Poproś mamę o arkusz 
pergaminu lub papieru śniadaniowego. Połóż pergamin na 
herbie Bytomia, weź ołówek i przerysuj go.  Można go 
potem pokolorować. Kalkowanie to fajna zabawa. W linku 
instrukcja. 

Obrazy pobrano ze stron: www.pomoce-dydaktyczne.com.pl, www.wikipedia.org 

KALKOWANIE 

http://www.pomoce-dydaktyczne.com.pl/
http://www.pomoce-dydaktyczne.com.pl/
http://www.pomoce-dydaktyczne.com.pl/
http://edufunkids.com/kalkowanie-z-wykorzystaniem-papieru-sniadaniowego-zabawa-plastyczna/


https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/ 

ODSZUKAJ RÓŻNICE I POKOLORUJ OBRAZKI 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znajdz-roznice-domki/


https://pl.pinterest.com/dhopiakwasserma/createdraw/ 

NARYSUJ DROGĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA , POKOLORUJ OBRAZKI 
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