
Piosenki : 
 
 

„Co to jest niepodległość” 

 

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy 

Na Polskę mieli chytre zakusy 

Niestety w końcu im się udało 

I zagrabili Polskę całą 

 

Przez długie 123 lata 

Nie było nas na mapie świata 

I jak to czasem mówią dorośli 

Wtedy nie było niepodległości 

 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

 

Zaraz po I wojnie światowej 

Powstały piękne mapy już nowe 

Tak właśnie nasza historia biegła 

Że Polska dzisiaj jest niepodległa 

 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 



Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

 

Jedenasty listopada 1918 

Zapamiętamy już na zawsze 

Jedenasty listopada 1918 

Zapamiętamy już na zawsze 

 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Maluję wielki dom” 

 

I. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony. 

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja! 

 

Ref: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk. 

Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu. 

 

II. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami. 

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja! 

 

Ref: Serduszka biją... 

 

III. Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka. 

Babcia koszyków grzybów ma, a w ogródku: mama i ja! 

 

Ref: Serduszka biją... 

 

IV. Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki. 

Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja! 

 

Ref: Serduszka biją... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersze: 

 

„Katechizm polskiego dziecka”– Władysław Bełza 

 

-Kto ty jesteś? 

– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 

– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi. 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

– Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę. 

– Czym ty dla niej? 

– Wdzięczne dziecię. 

– Coś jej winien? 

– Oddać życie. 

 

 

 

 



Chory kotek” Wanda Grodzieńska 

 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

Dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

Nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka 

Do ciepłego łóżeczka. 

Bierze synka za rączkę. 

– Oj, masz, kotku, gorączkę. 

Przyszedł tatuś wieczorem 

Z siwym panem doktorem. 

– Ratuj panie doktorze, 

Bo synkowi wciąż gorzej! 

Doktor kotka opukał, 

Okulary poszukał 

I powiada: – Dam ziółka, 

Będzie zdrowy jak pszczółka. 

Dam i proszki na dreszcze, 

Niech poleży dzień jeszcze, 

Ale lepsze niż proszki są 

na deszczyk kaloszki! 

 

 

 

 

 

 



W listopadzie 

 Rozmawiamy na temat domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny. 

 Zapoznamy się z różnymi rodzajami budynków. Nazywamy pomieszczenia w domu 

 lub mieszkaniu i określamy ich funkcje. 

  W trakcie różnych zabaw dydaktycznych poznamy literki t, T, d, D, k, K 

 Odczytujemy wyrazy z poznaną literą. 

 Rysujemy szlaczki po śladach, a potem samodzielnie. 

 Łączymy pierwsze sylaby z nazwami par obrazków i rysujemy to, czego nazwa 

 powstała. 

 Określamy głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazów. 

 Dzielimy słowa na sylaby, głoski. Przeliczamy ich liczbę. 

 Układamy zdania i liczymy w nich wyrazy. 

 Poznamy zapis graficzny liczb 0, 5, 6 

 Doskonalimy umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi i 

 porządkowymi. 

 Doskonalimy spostrzegawczość wzrokową, kształtujemy umiejętności 

 odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie. 

 Kształtujemy umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. 

 Doskonalimy umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów. 

 Określamy położenie  przedmiotów w przestrzeni. 

 Utrwalimy nazwy symboli narodowych: godła, flagi, hymnu. 

 Określimy położenie Warszawy oraz innych dużych miast i rzek na mapie Polski. 

 Na mapie Europy odszukamy państwa sąsiadujące z Polską. 

 Wysłuchamy historii o  powstaniu Państwa Polskiego. 

 Rozmawiamy o naszym mieście -Gdyni,oraz o stolicy Polski – Warszawie. 

 Posłuchamy legendy o Warszawskiej Syrence 

 Dowiemy się co to jest Unia Europejska. Odsłuchamy hymn oraz zapoznamy się z 

 flagą  UE.   



 Poznamy figurę geometryczną – trójkąt. 

 Obchodzić będziemy międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Poznamy swoje prawa 

 i obowiązki. 

 Rozwijamy wiedzę na temat  przestrzegania zasad higieny osobistej, wiemy jak 

 dbać o swoje zdrowie. 

 Tworzymy własną piramidę zdrowia. 

 Poznajemy produkty zdrowe. 

 Rozwijamy zainteresowanie książką, jako źródłem wiedzy. 

 Śpiewamy poznane piosenki i recytujemy wiersze. 

 Gramy na instrumentach perkusyjnych. 

 Utrwalać będziemy nazwy dni tygodnia , miesięcy i pór roku. 

 Rozwijamy i udoskonalamy swe umiejętności manualne poprzez lepienie, 

 wycinanie oraz tworzenie prac plastycznych. 

 

 

 

 

 

 

 


