
      CZWARTEK 23.04.2020r. 

Temat: Warszawa 

 



Wszyscy kochamy naszą stolicę – słuchanie wiersza Czesława 

Janczarskiego.  

Wszyscy kochamy naszą stolicę  

Czesław Janczarski  

Wszyscy kochamy naszą stolicę  

stare ulice, nowe ulice.  

Most nad rzeką i fale Wisły  

Statek na fali i piasek złocisty.  

Szerokie place, parki zielone  

i tramwajowy srebrzysty dzwonek  

Stado gołębi, co chmurką białą  

Nad ulicami szybuje śmiało  

I każdy kamień, drewno i trawę  

Wszyscy kochamy naszą Warszawę  

Stolica Polski, piękna Warszawa  

to nasza duma, to nasza chwała.  
     

Rozmowa dotycząca treści wiersza: Czym jest Warszawa dla Polski?; 

Za co kochamy Warszawę?; Co to znaczy stolica? 

Utrwalenie piosenki  „JESTEM POLAKIEM” 

LINK DO PIOSENKI 

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

 

 

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


„ Jestem Polakiem” 

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 

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 

/2x 

Bajka do posłuchania  -„Syrena” 

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 



Praca z KP 3.31 – łączenie w pary zdjęć i symboli warszawy. 

Czytanie i nalepianie zdania o Warszawie.  

 



Praca z PiL 63 – ćwiczenia orientacji na kartce.  

 

 

.„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe: 

mówienie na wydechu, 

sprawne wypowiadanie wyliczanek. 

a) „Mówienie na wydechu” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają 

powietrza nosem do 

brzucha, a następnie wypowiadają wyliczankę: Każdy aktor o tym 

wie, że mówić nie można 

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw


źle. Dzieci wypuszczają powietrze buzią na jednym wydechu. 

b) „Brr..., bzy...” – ćwiczenia ortofoniczne. 

c) Ćwiczenia języka: wysuwanie języka do przodu – język wąski i 

szeroki; liczenie językiem 

dolnych i górnych zębów; zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka 

języka; ćwiczenia 

szybkiego wymawiania głoski r. 

 

Propozycja wykonania pracy plastycznej 

 



 



 


