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Temat zajęć: „Jestem Polakiem i Europejczykiem  cz. 2” 
 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się wesoło” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 

Dzieci zgodnie ze słowami piosenki naśladują ją. 
 

Tekst piosenki: 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Przywitamy się wesoło zatupiemy raz, dwa, trzy, 
Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty 
Hop hop dzieo dobry witam wszystkich Was 
cwałujemy jak koniki dziś muzyka wita nas. 
 
2. Zabawy muzyczno- ruchowe  
 
2.1. „Baczność- Hymn Polski” 
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 
 
Rodzic wystukuje rytm, podczas którego dziecko porusza się. Na hasło „bacznośd- Hymn Polski” 
dziecko zatrzymuje się i staje na bacznośd wysłuchując fragment hymnu Polski. Zabawa kooczy się 
wspólnym odśpiewaniem hymnu z rodzicem.  
 
2.2. „Orły do gniazd” 
https://www.youtube.com/watch?v=J9-Jhoth_tk 
Na podłodze układamy kółko (np. z hula hop. wstążki itp.), które symbolizuje orle gniazdo. Dziecko 
odgrywa rolę orła i porusza się w rytm piosenki, a na przerwę w utworze musi szybko wrócid do 
gniazda. 
 
3. Quiz wiedzy o Polsce 
 

1. Polskie godło to: 
bocian 
skowronek 
biały orzeł na czerwonym tle 
 
2. Bałtyk to nazwa: 
gór 
morza 
miasta 
 
3. Kolory polskiej flagi to: 
biały i czerwony 
biały i niebieski 
czerwony i czarny 
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4. W naszym kraju mówimy: 
po francusku 
po rosyjsku 
po polsku 
 
5. W Polsce rządzi: 
król 
prezydent 
święty Mikołaj 

 
 
4. Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem” , odśpiewanie refrenu i nauka zwrotek piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 
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 by poznad kraj 
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
Na pewno w drodze spotka Nas 
 
Ref: Jesteśmy Polką …  
 
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… 
 
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 … 
 
4 Toruo z daleka pachnie, bo słodki zapach 
Pierników kusi mocno nas 
Podróż skooczymy w Gdaosku 
Skąd szarym morzem 
Można wyruszyd dalej w świat 
 
Ref: Jesteśmy Polką… 
 
5. Relaks „Orzeł Polski” 

https://www.youtube.com/watch?v=t-JD2bnNQvY 
 
Dziecko podczas słuchania utworu ma za zadanie wykonad kartę pracy z linku: 
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Labirynt.pdf 
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Utwory i zabawy zamieszczone w scenariuszu są własnością ich autorów. Wykorzystane w scenariuszu, zostały opracowane na potrzeby 
edukacyjne  i są przeznaczone wyłącznie do użytku dzieci i rodziców z przedszkola w ramach realizacji  zdalnego nauczania zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 


