
Katechizm polskiego dziecka (Władysław Bełza) 

Kto Ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł Biały. 

Gdzie Ty mieszkasz? 

Między swemi. 

Jakim kraju? 

W Polskiej ziemi. 

Czem ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 

Czem zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

 

Symbole Narodowe – Zagadki 

Na czerwonej tarczy, 

widnieje biały orzeł w koronie. 

Kto tego symbolu nie zna, 

niech ze wstydu zaraz spłonie.  

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie, 

a na niej biel jest i czerwień.  

 

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,  

choć Wybicki jest autorem. 

Pieśnią jest państwa polskiego, 

Polski trzecim jest symbolem.  

 

Rysunek 2. Google 

Rysunek 1. Google 



 

Flaga Narodowa 

Potrzebne będą:  

- rolka po papierze toaletowym, 

- biała i czerwona farba 

- dziurkacz i patyczki do szaszłyków 

Dwie rolki po papierze toaletowym łączymy ze sobą przy pomocy zszywacza biurowego. 

Malujemy rolki na biało i czerwono. Najwygodniej rozpocząć malowanie od BIAŁEJ części 

flagi, jeśli postąpimy odwrotnie istnieje duże ryzyko, że zrobi się różowa. Pozostawiamy do 

wyschnięcia. W rolkach robimy dziurkaczem dziurki: w części środkowej na połączeniu rolek 

oraz w czerwonej warstwie na dole. Górna, biała rolka, pozostaje bez dziurki. W otwór 

wsuwamy patyczek do szaszłyka i gotowe! 

Zestaw ćwiczeń wzmacniająco – rozciągający 

( Źródło: Zdrowe Sprawne Dzieci ) 

Każda pozycja ze zdjęcia wytrzymania kilka sekund 

- podpór (deska) przodem 

- wykrok 

- siad rozkroczny 

- stanie na rękach, przodem do ściany 

- stanie wyprostowane, ręce w górę, brzuszek wciągnięty 

- skłon, lekko ugięte kolana, plecki proste "skoczek narciarski" 

- przysiad przy ścianie "krzesełko" 

- niski, szeroki przysiad, kolanka na zewnątrz 

- podpór tyłem 

- leżenie tyłem, biodra w górę 

UMYĆ RĘCE 

Umyć ręce 

Umyć ręce 

musi każdy z nas 

powolutku i dokładnie 

przecież mamy czas 

 

już wreszcie czyste ręce mam 

a gdzie jest ręcznik, ajaj? 

 

będziemy nimi trzepać 

trzepać, trzepać 

aż ręce wyschną nam… 

(https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4) 

Rysunek 3. Moje Dzieci Kreatywnie 

Rysunek 4. Clipart 


