
 

Propozycje zajęć 

na tydzień 

09.10-13.10.2020 
Zdjęcia z wykonanych prac plastycznych można przesyłać na adres:  magdalena.galczynska@gmail.com 



 

 



Symbole Narodowe: 

Hymn narodowy 

Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8&ab_channel=Maciek 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8&ab_channel=Maciek


 

Flaga Polski 

 

Wyklej flagę plasteliną lub kuleczkami z 

bibuły. 

  



Propozycje wykonania flagi różnymi metodami 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godło  

Pokoloruj kredkami lub pomaluj farbami 

 



Wykonaj orła z papieru 

 

 

 



Wykonaj godło z kółek różnej wielkości metodą 3D. 

 

 



Piosenka – Jestem Polakiem 

Posłuchaj i zaśpiewaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&ab_channel=Niezwyk%C5%82eLekcjeRytmiki 

 

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 poznać 
kraj 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
Na pewno w drodze spotka Nas 

 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 
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 i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

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 i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 
4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdańsku 

Skąd szarym morzem 
Można wyruszyć dalej w świat 

 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 
Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&ab_channel=Niezwyk%C5%82eLekcjeRytmiki


10 listopada – Dzień Jeża 

Ciekawostki o jeżu – poznaj bliżej jeża  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stwórz kolorowego jeża, wykorzystaj do pracy wycinanki. 

Jeż do druku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowe prace 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersze o jeżach 

JEŻ – B.Forma 
Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, 
jestem sobie mały jeżyk. 
Bardzo ostre igły moje, 
więc nikogo się nie boję. 
Często w cieniu sobie siedzę, 
jem szkodniki, spulchniam glebę. 
Jeżyk bardzo dobrze słyszy, 
w nocy umie łowić myszy. 
Gdy nadciąga groźna zima, 
smacznie w norce spać zaczynam. 
Pod pierzyną z suchych liści 
pewnie mi się lato przyśni. 
Pan jeżyk o czym na pewno nie wiecie 
Tysiące szpilek nosi na grzbiecie 
I na te szpilki chętnie nakłada 
Jesienne liście drzemiące w sadach 
Po co to robi? 
Po pierwsze z liści 
Sady starannie chciałby oczyścić 
Po drugie: kiedy zima nastanie, 
Musi mieć z liści miękkie posłanie 
  
„Jeż” – Iwona Sallach 

W suchym lesie mieszka jeż 
chcesz zobaczyć – to się spiesz! 
Pod gromadką liści śpi, 
gdy słoneczko złote lśni. 
Jabłek nigdy nie zajada 
chętnie złapie zaś owada. 
I poluje tylko nocą 
kiedy gwiazdki! Już migocą. 
Gdy nastaje sroga zima 
jeżyk drzemkę rozpoczyna. 
Budzi się zieloną wiosną 
kiedy młode trawki rosą. 
  
„O zielonym jeżu”- Jan Brzechwa 

Pod kasztanem w gęstej trawie, 
usnął jeżyk po zabawie. 
Właśnie zbudził się i ziewał, 
Gdy coś nagle spadło z drzewa, 
Za nim drugie, trzecie też… 
Miało kolce tak jak jeż. 
Spojrzał jeżyk w bok uskoczył, 
Przerażony przetarł oczy. 
-Patrzę, patrzę i nie wierzę: 
czy to jeże, czy nie jeże? 
Nie wiedziałem dotąd sam, 
Że zielonych braci mam. 
Lecz ja w norce mam mieszkanie, a gdzie one? Na kasztanie! 



Jeże z ziemniaka 

 

Jeż z liści 

 



Jeże - kolorowanki 

 

 



 

 

 



 

 



Pozdrawiam serdecznie 

wszystkich uczniów  

Chętnie zobaczę Wasze prace. 


