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 Włącz Polskę!  

Szukamy wiosny

 

Początek wiosny

Kiedy marzannę
W rzece topimy,
To znak, że nadszedł
Już koniec zimy...

Gdy się ostatni
Bałwan roztopi
I z nieba pierwszy
Deszczyk pokropi...

Kiedy na wierzbie
Wyrosną kotki,
A koło wierzby
Białe stokrotki...
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Gdy żółte mlecze
Kwitną na łące
I coraz mocniej
Przygrzewa słońce...

I gdy kaczeńce
Kwitną nad rzeką,
To znak, że wiosna
Już niedaleko.

                        Zbigniew Dmitroca

 

marzanna stokrotki mlecze

ostatni bałwan słońce

ciepły deszczyk kaczeńce

bazie kotki wiosna
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zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Przygotowanie do świąt
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krzesło na krześle

komputer na komputerze

książka na książce

podłoga na podłodze

fotel na fotelu

kolana na kolanach
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Wiosenne porządki

Wiosna zarządziła
Świąteczne porządki,
Mama myje okna,
Tata grabi grządki.

Dzieci także mają
Swoje obowiązki,
Brat odkurza pokój,
Ja układam książki.

Mój brat jest leniwy
I nie lubi sprzątać,
Ja też bym wolała
Filmy pooglądać...

Ale obowiązek
Zwyciężył lenistwo,
Dzięki temu w domu
Będzie bardzo czysto.
                        Zbigniew Dmitroca

 

odkurza odkurzacz grabi grabie
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Palma wielkanocna

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Wielkanocny koszyczek
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Wielkanocny koszyczek

W małym koszyczku
Dużo jedzenia,
Które niesiemy
Do poświęcenia:

Chleb i wędlina,
Kilka pisanek
Oraz cukrowy
Mały baranek.

Drożdżowa babka,
Sól i ser biały,
I już jest pełny
Koszyczek mały...
                        Zbigniew Dmitroca

 

kurczak zajączek
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Witaj wiosno!

 

bocian bociuś bociany
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Żaby i bociany

Na wiosennej łące
Niedaleko wody
Bociany z żabami
Bawią się w podchody.

Żaby dobrze wiedzą,
Co bociany jedzą,
Ale się nie boją
I cicho nie siedzą...

Rzekła pierwsza żaba:
– Jestem taka słaba...
Powiedziała druga:
– Jeden do mnie mruga!..

Powiedziała trzecia:
– Dla mnie tu przyleciał!
Powiedziała czwarta:
– Jestem więcej warta...

Zaśmiała się piąta:
– To mnie się przygląda...
Na to rzekła szósta:
– Strzeżcie się oszusta

Pierwszy bocian na to:
– Już niedługo lato...
Drugi bocian: – E tam,
Pleciesz jak poeta...

Na to trzeci bocian:
– Plecie twoja ciocia!
Zaklekotał czwarty:
– Plecie nie na żarty...

Piąty zaklekotał:
– Ale dziś spiekota...
Na to bocian szósty:
– A ja brzuch mam pusty...

Gdy tylko bociany
Do żab się zbliżają,
Mądre żabki szybko
Nurka w wodę dają...
                        Zbigniew Dmitroca
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żaba żabka żabki

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Symbole narodowe

 

Kalendarz

poniedziałek   sobota

 wtorek   

  środa  

niedziela   czwartek

  piątek  
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Flaga Polski

Nad piękną Polską
We dnie i noce
Biało- czerwona
Flaga łopoce.

Biała jak obłok,
Jak mak – czerwona,
Wszystkim Polakom
Droga jest ona.

                        Zbigniew Dmitroca

Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

                        Józef Wybicki

Flaga kraju w którym mieszkasz
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Posłuchaj i pokaż właściwy obrazek

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Melodie i piosenki z różnych stron Polski

Wszystko po krakowsku

smok smoczek

owca owieczka

baran baranek

krakowiak krakowiaczek

krakowianka krakowiak
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Smok wawelski

Dawno temu do Krakowa
Straszny potwór przywędrował.
Mieszkał w jamie pod Wawelem
I szkód ludziom robił wiele.

Ryczał, aż się trzęsły domy,
I okropnie był łakomy,
Ciągle zjadał owce, krowy
I domagał się wciąż nowych.

Wielu zuchów przybywało
Ze złym smokiem walczyć śmiało,
Wszyscy bardzo się starali,
Ale go nie pokonali.
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W końcu pewien szewczyk mały
Wpadł na pomysł doskonały,
Wypchał siarką brzuch barana
I pod jamę zaniósł z rana.

Smok barana zjadł ze smakiem,
Potem miał pragnienie takie,
Że nad Wisłę prędko zbiegł,
Pił tak długo, że aż pękł...

                        Zbigniew Dmitroca
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Pomnik smoka wawelskiego w Krakowie
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Smok

zadowolenie radość smutek zdziwienie
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Dokąd na wakacje?

 

Wakacje w Polsce

W czasie wakacji
W domu nie siedzę,
A tego roku
Polskę odwiedzę.

W starym Krakowie
Zobaczę smoka,
Bo się nie boję
Tego żarłoka.

W pięknej Warszawie
Spotkam Syrenkę
I na „Dzień dobry”
Podam jej rękę.

W Toruniu kilka
Pierników schrupię
I dla rodziców
W prezencie kupię.

W Gdańsku zobaczę
Wspaniałe morze
I ze zdziwienia
Buzię otworzę!

                        Zbigniew Dmitroca

 

zobaczę spotkam kupię

pojadę odwiedzę przywiozę
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Gdzie jest...?
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BINGO
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zadowolenie radość smutek zdziwienie
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