
Drogie Motylki! Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności na 05.05. 20r. 

1. Ćwiczenia logopedyczne 

Lusterko dla  dziecka. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

• Kolory flagi – R. podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dzieci unoszą język do góry,  

w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszczają na dolną wargę. 

• Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dzieci poruszają językiem 

po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego.  

• Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dzieci naśladują osobno stukot kopyt koni każdego  

z bohaterów legendy. Przyklejają szeroko ułożony język do podniebienia i odbijają go, 

jednocześnie ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko.  

• Orzeł – dzieci wysuwają język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i poruszają nim na 

boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

• Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dzieci wysuwają język do przodu 

i poruszają nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę.  

2. Posłuchaj piosenki 

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 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 wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

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


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 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 

3. Zabawa w pociąg przy piosence 

Mama prowadzi pociąg przy zwrotkach i głośno mówi gdzie przyjechali; 

1 zwrotka  wsiadają do pociągu  

Refren: pokazują, że są Polakami dziecko na mamę , mama na dziecko oraz ściskają się 

pokazując kocham Polskę z całych sił… 

2 zwrotka mama głośno mówi przyjechaliśmy w góry do Zakopanego oglądamy 

Kraków i Wawel gdzie mieszkał groźny smok 

Refren: pokazują, że są Polakami dziecko na mamę , mama na dziecko oraz ściskają się 

pokazując kocham Polskę z całych sił… 



3 zwrotka jedziemy do Warszawy –stolicy  

Refren: pokazują, że są Polakami dziecko na mamę , mama na dziecko oraz ściskają się 

pokazując kocham Polskę z całych sił… 

4. zwrotka to Toruń, miasto pysznych pierników  

Refren: pokazują, że są Polakami dziecko na mamę , mama na dziecko oraz ściskają się 

pokazując kocham Polskę z całych sił… 

 

Proszę wskazać dziecku gdzie są na mapie nasze góry,  Zakopane, Warszawę -  stolicę 

Polski, nasze Morze Bałtyckie, rzekę Wisłę i naszą krainę: Warmię i Mazury.  

 

 

 

Miłej zabawy, wychowawczynie ☺ 

 



 

 


