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 Włącz Polskę!  

Spotkanie ze św. Mikołajem

 

okno dach komin

Jak teraz wygląda święty Mikołaj? Narysuj.
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 Włącz Polskę!  

 

 

duży gruby ciężki

mały chudy lekki
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 Włącz Polskę!  

 

Prośba do Świętego Mikołaja

Proszę, Święty Mikołaju,
Przyjedź ze swojego kraju
I każdemu daj prezenty,
Bo ty przecież jesteś święty!

Przyjedź w nocy po kryjomu
I prezenty zostaw w domu,
Żeby każde dziecko rano,
Miało buzię roześmianą...

Proszę, przyjedź tu saniami
Z cudownymi prezentami,
Niech się wszystkim buzie śmieją
I ze szczęścia promienieją.
                        Zbigniew Dmitroca

Narysuj prezent o którym marzysz.
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  

O jakim podarunku od Mikołaja marzą zwierzęta?

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Co wiemy o zimie?
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 Włącz Polskę!  

 

narty sanki łyżwy

lodowisko śnieżki bałwan



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 2 Strona 8

 Włącz Polskę!  

 

Zima

Hej, koledzy, koleżanki,
Wyciągajmy narty, sanki,
Kiedy taka piękna zima,
Nic nas w domu nie zatrzyma!

Wyciągajmy łyżwy z szafki
I biegnijmy na ślizgawki,
Place zabaw i boiska
Zamienione w lodowiska.

Koleżanko i kolego,
Zostaw lalki, klocki lego,
Wszystkie dzieci już od rana
Lepią śnieżki i bałwana...

Kiedy w zimie słońce świeci,
Nie usiedzą w domu dzieci,
A gdy bawią się na dworze,
Nigdy nie są w złym humorze!
                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  

 

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Gdy zaświeci pierwsza gwiazdka

 

 

gwiazdka dzieci rodzina

życzenia prezenty kolędy



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 2 Strona 11

 Włącz Polskę!  

 

Wigilia

Zanim pierwsza gwiazdka
Na niebie zaświeci,
Zieloną choinkę
Ubierają dzieci.

A kiedy rodzina
Do kolacji siada,
Świąteczne życzenia
Pięknie sobie składa.

Wszyscy pod choinką
Znajdują prezenty
I razem śpiewają
Przy stole kolędy.
                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  

oko truskawki

dach piłka

kaczka gruszka

burak komin

spodnie cukierki

ucho samolot



http://www.wlaczpolske.pl dla dzieci w wieku 5-6 lat do programu "Rok polski" cz. 2 Strona 13

 Włącz Polskę!  

kot nos

okno cytryna

klocki pies

wiewiórka szalik

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Witamy Nowy Rok

 

Miesiące

W dzień Nowego Roku
Zeszły się miesiące,
Żeby sobie złożyć
Życzenia gorące.

To dwunastu braci,
Bardzo się kochają,
Lecz lubią żartować,
Kiedy się spotkają.

Przed złożeniem życzeń
Zażartował styczeń:
– Luty, jesteś blady,
Brak ci czekolady...

Luty: – Czy ja marzę,
Żeby być jak marzec?
Brat marzec: – Czy wiecie,
Jak piękny jest kwiecień?

Kwiecień: – Baju-baju,
Wolałbym żyć w maju...
Na to maj odpowie:
– Masz chyba źle w głowie...

Czerwiec: – A brat lipiec
Bez przerwy mnie szczypie...
Lipiec: – A brat sierpień
Jest sprawcą mych cierpień...

Sierpień się roześmiał
I szepnął do września:
– To dobrze, że jesień
Zaczyna brat wrzesień.

Wrzesień odparł na to:
– Kończę także lato...
Przerwał mu październik:
– Chętnie zjadłbym piernik...

Zaśmiał się listopad:
– Taki duży chłopak,
A lubi słodycze?
To jest tajemnicze.

Grudzień rzekł życzliwie:
– Wcale się nie dziwię,
Że lubi słodycze,
Też bym zjadł pierniczek....

A teraz wam składam
Najlepsze życzenia,
Szczęścia, pomyślności
Oraz powodzenia!

– Tobie także, grudniu, –
Zawołał brat styczeń –
Składam od nas wszystkich
Moc najlepszych życzeń!

                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  

 

styczeń luty luty kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień
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 Włącz Polskę!  

styczeń luty marzec

kwiecień maj czerwiec
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 Włącz Polskę!  

lipiec sierpień wrzesień

październik listopad grudzień
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 Włącz Polskę!  

Moja ulubiona pora roku

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Wybieramy się na szkolny bal karnawałowy

 

bal orkiestra

maska karnawał

zabawa przebierańcy

Mój strój na bal karnawałowy
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 Włącz Polskę!  

 

Karnawał

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.
Wszędzie sami przebierańcy,

Zorro w czarnej masce tańczy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo kto jest kim...

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.
                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Na góralską nutę

 

góralka góralki

góral górale

ciupaga ciupagi
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 Włącz Polskę!  

owieczka owieczki

hala góry
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 Włącz Polskę!  

 

Legenda o śpiących rycerzach

Polscy górale
Od dawna wierzą,
Że w górze Giewont
Rycerze leżą.

Śpi w głębi góry
Zaklęte wojsko,
Zbudzi się, kiedy
Źle będzie z Polską.

Kiedy coś złego
Z Polską się stanie,
Rycerze wstaną
Na zawołanie.

A dalej stoją
Konie bojowe,
W bój za ojczyznę
Ruszyć gotowe.

Widział tę armię
Raz kowal Kuba,
Który rycerzom
Konie podkuwał.

Gdy wyszedł z groty,
Góra huknęła,
I wielka skała
Wejście zamknęła.
Od tamtej pory
Śpią tam w spokoju,
Gdy przyjdzie rozkaz,
Ruszą do boju!
                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  

Pokoloruj obrazek. Ilu rycerzy i ile koni widać na obrazku?
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 Włącz Polskę!  

Polskie góry

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Warszawska Syrenka

 

Legenda o warszawskiej Syrence

Piękna syrenka,
Co w morzu żyła,
Raz do Warszawy
Wisłą przybyła.

Zauważyli
Ją tam rybacy,
Gdy przeszkadzała
Im w ciężkiej pracy.

Rybacy dla niej
Życzliwi byli,
Bo się jej pięknym
Śpiewem wzruszyli.
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 Włącz Polskę!  

Ale zły kupiec
Złapał ją w wodzie
I potem trzymał
W ciasnej zagrodzie.

Z żalu i smutku
Zaczęła płakać,
Na pomoc przyszedł
Jej syn rybaka.

Syrenka za to
Podziękowała
I bronić miasta
Przyobiecała.
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 Włącz Polskę!  

Od tamtej pory
I dniem, i nocą
Służy Warszawie
Swoją pomocą.

                        Zbigniew Dmitroca

 

przypłynęła

śpiewała

płakała

dziękowała

obiecała
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  

Herb Warszawy

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Z biegiem Wisły

 

Barania Góra Kraków Warszawa

Bałtyk Wisła Toruń
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 Włącz Polskę!  

Historia toruńskich pierników
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 Włącz Polskę!  
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 Włącz Polskę!  

 

Wisła

Z pięknej polskiej góry
Wypływa źródełko,
Które się zamienia
W polską rzekę wielką.

Ta rzeka to Wisła,
Płynie przez kraj cały,
Przez Kraków, Warszawę
I Toruń wspaniały.

Wiele innych polskich
Miast i wsi spotyka,
A na samym końcu
W polskim morzu znika.

                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  

Piernikowa chatka

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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 Włącz Polskę!  

Polscy wybitni twórcy

 

fortepian

pianino

gitara skrzypce

flet
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 Włącz Polskę!  

Maluję muzykę
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 Włącz Polskę!  

 

Tadeusz Makowski Kapela dziecięca
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 Włącz Polskę!  

 

Koncert w Muzeum Szopena

W muzeum Szopena
Ma koncert pianista,
W dal płynie cudowna
Melodia ojczysta.

Fortepian raz głośno,
To znowu cichutko,
Spokojnie i czule
Gra nutkę za nutką.

Wesoły mazurek,
Poważny polonez
Są piękne jak róże
I maki czerwone.

Pianista maluje
Obrazy dźwiękami,
Tak samo jak malarz
Różnymi farbami.

I można zobaczyć
I kwiaty na łące,
I brzozy, i wierzby
Nad wodą płaczące...
                        Zbigniew Dmitroca
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 Włącz Polskę!  

Tu jest, a tam nie ma...
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 Włącz Polskę!  

 

jest... nie ma...

śnieg śniegu

słońce słońca

trawa trawy

kwiatek kwiatka

wiosna wiosny

lato lata

jesień jesieni

zima zimy

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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