
 

 

1. Film: „IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały” 
 

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest 

wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla najmłodszych 

uczniów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

2. Polska, mój kraj – patriotyczne materiały do zdalnej edukacji – sudoku, 

prezentacja itp. 

http://pastelowekredki.pl/blog/2020/04/23/polska-moj-kraj-patriotyczne-materialy-do-zdalnej-

edukacji-sudoku-prezentacja-itp/ 

 

3. Piosenka ZoZi - Co to jest niepodległość? (piosenka dla dzieci) 

https://www.youtube.com/watch?v=mI645aCTgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OLuU3nY

Xc8ptd6SLlTvGSqFBWaMMH-2BW0ZlgtShoAeZTL5m_kRj56n4 

 

Tekst 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. 

 

Ref. Co to jest niepodległość 

teraz wiem już na pewno. 

Każde dziecko dziś woła 

to polski dom, polska szkoła.  

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
http://pastelowekredki.pl/blog/2020/04/23/polska-moj-kraj-patriotyczne-materialy-do-zdalnej-edukacji-sudoku-prezentacja-itp/
http://pastelowekredki.pl/blog/2020/04/23/polska-moj-kraj-patriotyczne-materialy-do-zdalnej-edukacji-sudoku-prezentacja-itp/
https://www.youtube.com/watch?v=mI645aCTgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OLuU3nYXc8ptd6SLlTvGSqFBWaMMH-2BW0ZlgtShoAeZTL5m_kRj56n4
https://www.youtube.com/watch?v=mI645aCTgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OLuU3nYXc8ptd6SLlTvGSqFBWaMMH-2BW0ZlgtShoAeZTL5m_kRj56n4


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. 

 

Ref. Co to jest niepodległość… 

 

 

4. „Opowiadanie patriotyczne - Majowe święta”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WRCFRLGsZY0&feature=emb_title&fbclid=IwAR3gAc2VC

IDlw7IppASUgMBnx0SIANMn1-bWJWyOQay8DlE-pAfIQSLPtyw 

 

5. „Piosenka młodego patrioty”, Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

Tekst piosenki: 

Dziecko to taki patriota mały G/C/G/C 

Na co dzień, a nie od święta /G/D 

Polską znam flagę i polskie godło G/C/G/C/ 

Hymn ojczysty pamiętam. a/C/G 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska C/G/a/e/ 

To Polska, to Polska, to Polska! C/D/G 2x 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

Utwór pochodzi z płyty "Piosenki Mądrych Dzieci" 

https://www.youtube.com/watch?v=WRCFRLGsZY0&feature=emb_title&fbclid=IwAR3gAc2VCIDlw7IppASUgMBnx0SIANMn1-bWJWyOQay8DlE-pAfIQSLPtyw
https://www.youtube.com/watch?v=WRCFRLGsZY0&feature=emb_title&fbclid=IwAR3gAc2VCIDlw7IppASUgMBnx0SIANMn1-bWJWyOQay8DlE-pAfIQSLPtyw
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6. To jest mój kraj – prezentacja, Piosenka: „To jest mój kraj” 

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U 

Słowa: Dorota Kluska 

Muzyka: Piotr Opatowicz 

Wokal: Maja Sikora 

 

Tekst piosenki: 

 

Tutaj dom mój i rodzina ukochana, 

Park, przedszkole, okolica dobrze znana 

A tuż obok rosną kwiaty, stare drzewa,  

I chór ptaków gdzieś w konarach pięknie śpiewa. 

 

Ref. To jest mój kraj, to moja Polska, 

Ja jestem Polką, ty Polakiem, 

To nasze miejsce tu jest nasz dom, 

Gdzie Wisła płynie swoim szlakiem. 

 

Tu odkrywam, tutaj uczę się z ochotą,  

Jak kochać Ojczyznę i jak być patriotą, 

Wszędzie słychać polski język nasz ojczysty 

I rozbrzmiewa hymn tak piękny uroczysty,  

 

Ref. To jest mój kraj, to moja Polska, 

Ja jestem Polką, ty Polakiem, 

To nasze miejsce tu jest nasz dom,  

Gdzie Wisła płynie swoim szlakiem. 

 

Tu gdzie Bałtyk i gdzie Tatry nasze góry, 

Których szczyty sterczą aż po same chmury,  

Każde miasto, każda wioska nawet mała, 

To jest właśnie ukochana Polska cała! 

 

7. Piosenka: „Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem” 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Tekst piosenki: 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


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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