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 Włącz Polskę!  

Po raz pierwszy w szkole

 

Miś kolega

Jestem mały miś,
Uczę się polskiego
I chciałbym od dziś
Być waszym kolegą.
Mam na imię Pyś,
Chcę się z wami bawić,
Kto umie już dziś
Pięknie się przedstawić?
                        Zbigniew Dmitroca

Czym różnią się misie? Zaznacz różnice i pokoloruj ilustracje.
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oko dziewczynka nos

głowa chłopiec ucho
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zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Kto należy do mojej rodziny

 

Rodzina

Jaś ogląda z dziadkiem
Album ze zdjęciami.
– Zobacz – mówi dziadek –
To ty z rodzicami...
– A co to za chłopczyk,
Który głaska kota?
– Jasiu, to nie chłopiec,
To babcia Dorota!
– A ten drugi chłopiec
W stroju Indianina?
– To mój brat Antoni,
Też twoja rodzina...
Tu twoja mamusia
Trzyma w buzi smoczek,
A to jest twój tatuś,
Kiedy skończył roczek...
Wnuczek się zamyślił,
Zrobił mądrą minę
I powiedział: – Dziadku,
Dobrze mieć rodzinę.
                      Zbigniew Dmitroca

babcia

dziadzio

mama

tata

siostra

brat

rodzina
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Tak wygląda mój dom?

 

komin

dym

drzwi

okno

dach

dom
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Zagadka

Jest miękkie lub twarde
W domu albo szkole
Ma nogi, oparcie
I stoi przy stole

                        Zbigniew Dmitroca
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Zwierzęta, które kochamy
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Czyj to domek?
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Wlazł kotek na płotek i mruga
Ładna to piosenka niedługa
Nie długa, nie krótka, jak w sam raz
Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Zabawki w życiu dziecka
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Zabawki

W przytulnym pokoju
Agatki i Janka
Leżą w koszu lalki,
Piłka i skakanka.

Kolorowe klocki,
Misie, pajacyki,
Koparka, samolot
I samochodziki.

Gdy dzieci nie widzą,
Lalki pięknie tańczą,
Misie tupią, klaszczą,
Autka głośno warczą.

Piłka i skakanka
Z pajacami skaczą,
Ale dzieci tego
Nigdy nie zobaczą...

                        Zbigniew Dmitroca
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skakanka misie

samolot pajacyki

piłka klocki

koparka lalki

? autka
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Dary jesieni
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marchewka kapusta cebula

burak dynia

śliwka jabłko gruszka
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marchewka

marchewka

burak marchewka

marchewka
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dynia

jabłko

śliwka

grusza
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jabłko jabłko gruszka gruszka

jabłko jabłko gruszka gruszka

śliwka śliwka dynia dynia

śliwka śliwka dynia dynia
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marchewka marchewka burak burak

marchewka marchewka burak burak

kapusta kapusta cebula cebula

kapusta kapusta cebula cebula
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Kolorowe liście na wietrze fruwają
Tańczą w parach, pojedynczo
I do nas wołają:
Zatańcz ze mną kółeczko...

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Ubranie na jesienne chłody

Klucz do gry



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 1 Strona 32

 Włącz Polskę!  

 

 

czapka szalik rękawice

buty płaszczyk kurtka

spodnie beret sweter
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Tajemnice zdrowego odżywiania

 

 

cytryna miód groszek

cukierki truskawki owoce



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 1 Strona 35

 Włącz Polskę!  

 



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 1 Strona 36

 Włącz Polskę!  

 

Na zdrowie!

Jeśli chcesz być silny, zdrowy,
Chipsy wybij sobie z głowy,
Jedz owoce i warzywa,
Bo od tego sił przybywa.

Mądrzy chłopcy i dziewczynki
Jedzą jabłka, mandarynki,
Śliwki, wiśnie i morele,
Bo to zdrowia przyjaciele.

Janek z Kasią nie grymaszą,
Gdy zobaczą talerz z kaszą,
Bo gdy ktoś jest zdrowy, silny,
To w nauce też jest pilny!

                        Zbigniew Dmitroca
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Jak powstała Warszawa

 

Warszawa Wars Sawa

Wisła rybak żona
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Legenda o powstaniu Warszawy

Tu, gdzie dzisiaj jest Warszawa
Żyli kiedyś Wars i Sawa.
Wars rybakiem był, a żona
W domu była zatrudniona.

Byli biedni, ale mili,
Na odludziu sobie żyli,
Ich uboga chatka mała
W środku wielkiej puszczy stała.
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Do ich domu raz zapukał
Książę, co noclegu szukał.
Wars i Sawa go przyjęli,
Ugościli tym, co mieli.

Rano książę podziękował
I ten las im podarował.
Potem wioska tam powstała,
Co początek miastu dała.

                        Zbigniew Dmitroca
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Malowanka – niespodzianka Łowimy rybki

1. Pomaluj wszystkie trójkąty na żółto, a dowiesz się, ile ryb pływa w rzece.
2. Pozostałe elementy pokoloruj na niebiesko i na zielono.
3. Ile rybek płynie w prawą, a ile w lewą stronę?
4. W którą stronę płynie najmniejsza rybka, a w którą największa?

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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O powstaniu państwa polskiego

 

Lech Czech Rus

orzeł Gniezno gniazdo

Godło Polski
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Legenda o założeniu Gniezna

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

Pewnego razu
Bracia Słowianie
Ruszyli w drogę
Niespodziewanie.
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Wiele tygodni,
Dni oraz godzin
Szukali ziemi
Dla swoich rodzin.

Lech raz popatrzył
Prosto przed siebie,
Białego orła
Ujrzał na niebie.
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Powiedział braciom
- To dobry znak,
Zostanę tutaj,
Gdzie mieszka ptak.

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

                        Zbigniew Dmitroca
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Godło państwa w którym mieszkasz

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Zabawa w rymy

Memory

kot krowa kurka kaczka

jeż sowa lisek wiewiórka
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 Włącz Polskę!  

 

 

Jesienne rymy

Jeż się pod liściem układa,
a deszcz pada,
pada,
pada,
pada.

Wiewiórka w dziupli się śmieje,
a wiatr wieje,
wieje,
wieje,
wieje.

Niedźwiadek usnął i chrapie,
a z chmur kapie,
kapie,
kapie,
kapie.

Smutno zrobiło się w lesie,
bo jest już jesień,
jesień,
jesień,
jesień...

                        Małgorzata Małyska
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