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Temat zajęd: „Jestem Polakiem” 
 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Przywitanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska 
Przykładowy link:  http://chomikuj.pl/malgorata/DZIECIAKI+!!/PIOSENKI/Podk*c5*82ady+muzyczne/02-
Przywitajmy+sie+jak,2528342880.mp3(audio) 

 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
Rodzic: Przywitajmy się jak pieski, 
Dziecko: hau, hau, hau.  
Rodzic: Przywitajmy się jak kotki, 
Dziecko: miau, miau, miau. 
Rodzic: Przywitajmy się jak kozy, 
Dziecko:  me, me, me 
Rodzic: Ja witam Ciebie,  
Dziecko: Ty witasz mnie. 
 
2. Wspólne oglądanie prezentacji dotyczących Polski 
 
Link do prezentacji To jest mój kraj”: 
https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U 
 
Link do prezentacji „Katechizm polskiego dziecka’ 
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 
 
Link do prezentacji „Polskie symbole narodowe”: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 
 
Link do prezentacji „Święto flagi” 
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk 
 
 
3. Wysłuchanie i próba odśpiewania w pozycji „na bacznośd” hymnu Polski 
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 
 
Jeszcze Polska nie zginęła,  
Kiedy my żyjemy.  
Co nam obca przemoc wzięła,  
Szablą odbierzemy.  
 
Marsz, marsz Dąbrowski,  
Z ziemi włoskiej do Polski. 
 Za twoim przewodem  
Złączym się z narodem. 
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4. Wysłuchanie piosenki „jestem Polakiem” i nauka refrenu 
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 „Flaga narodowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=t-JD2bnNQvY 
 
Dziecko podczas słuchania utworu ma za zadanie namalowad flagę Polski. 
 
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 zw 
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