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1. “Co to jest Polska” - wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego 

 

- Co to jest Polska? 

spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska – to wieś 

i las, 

i zboże w polu 

 

I szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko nad tobą. 

 

Polska – to miasto, 

strumień i rzeka, 



komin fabryczny, 

co dymi z daleka. 

A nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to także 

Twój rodzinny dom. 

 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole, 

i róża w ogrodzie, 

i książka na stole. 

 

2. Analiza treści wiersza połączona z rysowaniem na konturze Polski. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Co wymienia autor w wierszu? 

- Co jeszcze możemy narysować w naszym konturze? 

- Czy możemy narysować siebie, swoją rodzinę, kolegów? 

- Jak nazywamy ludzi mieszkających w Polsce? 

Starsze dzieci wymieniają zapamiętane elementy z wiersza (np. las, zboże, 

szosę, autobus, samolot, dom) i je rysują. 

Młodszym dzieciom pomagają rodzice. 

 



 

 

3. “Dzieci zwiedzają Polskę” - zabawa ruchowa. 

Rodzic czyta tekst, a dziecko wykonuje ćwiczenia. 

Dzieci jadą autobusem (bieg w różnych kierunkach z wymijaniem), mijają las 

(dzieci podnoszą do góry ramiona, naśladują drzewa na wietrze), rzekę (falujące 

ruchy ramion). Zbierają kwiaty na łące (skłony), miasto pełne wieżowców 

(wchodzą po schodach, szybko zbiegają w dół) oraz wieś, gdzie ludzie pracują 

w polu (grabią siano, pielą grządki). Wracają do domu. 

 



4. “P – jak Polska” - zabawa słowna. 

Rodzic podaje głoskę, a dziecko wymyśla słowa zgodnie z tematyką tygodnia 

lub inne. Na przykład: 

k – jak kraj, Kraków 

s – jak stolica 

w – Warszawa, Wisła, wieś 

m – miasto, morze 

d – dom 

h – herb, hymn 

g – godło, gołąb, granica 

o – orzeł, ojczyzna 

f – flaga  

p – pokój, państwo 

 

5. “Stary niedźwiedź” - zabawa ruchowa ze śpiewem (zabawa ludowa). 

 

6. “Gdzie jest “r”?” - ćwiczenia artykulacyjne. 

Dziecko za rodzicem powtarza słowa: kraj, Europa, Kraków, chorągiewka, 

podróż, kontur, Warszawa, góry, Odra, herb, jezioro, granica 

 

 

 

 

 

 



7. “Rysuj po śladzie konturu Polski” - ćwiczenie grafomotoryczne. 

 


