
KĄCIK MA

Drogie dzieci te młodsze i te starsze, wszyscy wiecie, że nasze 
symbole narodowe to biało
orła białego oraz hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Każdy mały Polak też wie, że na północy naszego kraju są góry 
Tatry, a na północy Morze Bałtyckie
największa polska rzeka. A naprawdę nikomu już nie trzeba 
przypominać jakie miasto jest stolicą naszego państwa 
oczywiście WARSZAWA

CIK MAŁEGO PATRIOTY 

Drogie dzieci te młodsze i te starsze, wszyscy wiecie, że nasze 
symbole narodowe to biało-czerwona flaga, godło z wizerunkiem 
orła białego oraz hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Każdy mały Polak też wie, że na północy naszego kraju są góry 
Morze Bałtyckie, do którego wpływa 

największa polska rzeka. A naprawdę nikomu już nie trzeba 
przypominać jakie miasto jest stolicą naszego państwa 

WARSZAWA 

 

 

 

 

 

 

Drogie dzieci te młodsze i te starsze, wszyscy wiecie, że nasze 
czerwona flaga, godło z wizerunkiem 

orła białego oraz hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

Każdy mały Polak też wie, że na północy naszego kraju są góry 
do którego wpływa Wisła– 

największa polska rzeka. A naprawdę nikomu już nie trzeba 
przypominać jakie miasto jest stolicą naszego państwa – 



Na pewno znacie już 
 Lechu, Czechu i Rusie,

którzy jej nie znają mamy 
”Legenda o założeniu Gniezna”(pierwsza stolica Polski).

W czasach, gdy wkoło
Las gęsty rósł,
Żyli trzej bracia:
Lech, Czech i Rus.

 

 

Pewnego razu
Bracia Słowianie
Ruszyli w drogę
Niespodziewanie.

 
Na pewno znacie już  legendę o trzech braciach:

Lechu, Czechu i Rusie, czyli jak powstało państwo polskie, dla tych 

którzy jej nie znają mamy krótki wiersz Zbigniewa Dm
”Legenda o założeniu Gniezna”(pierwsza stolica Polski).

 

W czasach, gdy wkoło 
Las gęsty rósł, 
Żyli trzej bracia: 
Lech, Czech i Rus. 

Pewnego razu 
Bracia Słowianie 
Ruszyli w drogę 
Niespodziewanie. 

 

legendę o trzech braciach: 
czyli jak powstało państwo polskie, dla tych 

krótki wiersz Zbigniewa Dmitroca pt. 
”Legenda o założeniu Gniezna”(pierwsza stolica Polski). 



Wiele tygodni,
Dni oraz godzin
Szukali ziemi
Dla swoich rodzin.

Lech raz popatrzył
Prosto przed siebie,
Białego orła
Ujrzał na niebie.

 

Powiedział braciom:
– To dobry znak,
Zostanę tutaj,
Gdzie mieszka ptak.

Tu, gdzie się gnieździ
Ten biały orzeł,
Moje rodzinne
Gniazdo założę.

Wiele tygodni, 
Dni oraz godzin 
Szukali ziemi 
Dla swoich rodzin. 

Lech raz popatrzył 
Prosto przed siebie, 

rła 
Ujrzał na niebie. 

Powiedział braciom: 
To dobry znak, 

Zostanę tutaj, 
Gdzie mieszka ptak. 

Tu, gdzie się gnieździ 
Ten biały orzeł, 
Moje rodzinne 
Gniazdo założę. 

 

 

 

 LINK: youtu.be/drf1k3LQ1bM
 

youtu.be/drf1k3LQ1bM 



A TERAZ WIERSZYK, KTÓRY POWINIEN ZNAĆ KAŻDY MAŁY 
PATRIOTA, autorstwa Władysława 
polskiego dziecka”. 
kiedy Polska była pod zaborami obcych państw, kiedy to Polacy 
musieli walczyć o jej wolność i czasami poświęcić jej swoje życie…

 

 

TERAZ WIERSZYK, KTÓRY POWINIEN ZNAĆ KAŻDY MAŁY 
autorstwa Władysława Bełzy pt. 

 Wiersz został napisany ponad 100 lat temu, 
kiedy Polska była pod zaborami obcych państw, kiedy to Polacy 
musieli walczyć o jej wolność i czasami poświęcić jej swoje życie…

– Kto ty jesteś?

– Polak mały.

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały.

– Gdzie ty 

– Między swemi.

– W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

– Czem ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

– Czem zdobyta?

– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?

– W Polskę wierzę.

– Coś ty dla niej?

– Wdzięczne dziecię.

– Coś jej 

– Oddać życie.

TERAZ WIERSZYK, KTÓRY POWINIEN ZNAĆ KAŻDY MAŁY 
Bełzy pt. „Katechizm 

Wiersz został napisany ponad 100 lat temu, 
kiedy Polska była pod zaborami obcych państw, kiedy to Polacy 
musieli walczyć o jej wolność i czasami poświęcić jej swoje życie… 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czem ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 

Czem zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 

Coś jej winien? 

Oddać życie. 



NA KONIEC
obejrzyj

„Polskie Symbole Narodowe 
który opowiada

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

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

 

 A TERAZ ZOBACZCIE 

LINK:educhomik.pl/videos?search=polska+z+lotu+ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

NA KONIEC tej krótkiej lekcji o POLSCE
obejrzyjcie film animowany 

Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”,
który opowiada o tym: 

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

pieśnią?                    
 

www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

 

 

 

 

 

 

ZOBACZCIE piękno naszej O

z lotu ptaka: 

educhomik.pl/videos?search=polska+z+lotu+ptaka

POLSCE  

Polak Mały”, 

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

www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Ojczyzny  

educhomik.pl/videos?search=polska+z+lotu+ptaka 



Wiemy, że PODRÓŻE
spędzamy głównie czas w domu. Mimo tego 
również możemy odwiedzić wiele ekscytują
Mamy dla was propozycję 

 

 

CIEKAWYCH

LINK:domowa.tv/ciekawe

I  NIEZWYKŁYCH  

LINK:czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1500384a.html

PODRÓŻE są ciekawe i inspirujące. Teraz jednak 
spędzamy głównie czas w domu. Mimo tego 

możemy odwiedzić wiele ekscytujących
propozycję odwiedzenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWYCH  MIEJSC  W  POLSCE

domowa.tv/ciekawe-atrakcje-dla-dzieci

 

I  NIEZWYKŁYCH  MUZEÓW 

czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1500384a.html

 

są ciekawe i inspirujące. Teraz jednak 
spędzamy głównie czas w domu. Mimo tego w domu 

cych miejsc. 

POLSCE 

dzieci-w-polsce/ 

 

czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1500384a.html 


