
Jesteśmy polką i polakiem – zabawa muzyczno-rytmiczna ☺ 

Zapraszam rodziców, dziadków, rodzeństwo (opiekunów) do zabawy, świętując Dzień Flagi Narodowej. Umieszczam link 

do piosenki. ☺ https://youtu.be/plug6OIrxRM  

REF: Jesteśmy Polką i Polakiem ( dzieci machają flagą) 

Dziewczynką fajną i chłopakiem (dzieci machają flagą) 

Kochamy Polskę z całych sił (dzieci pokazują jak kochają , krzyżując dłonie wobec swojego ciała) 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty (dzieci pokazują palcem na inne osoby) 

 

Ciuchcia na dworcu czeka (dzieci naśladują ciuchcie) 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj ( dzieci machają flagą) 

Ciuchcia pomknie daleko ( dzieci naśladują ciuchcie) 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas ( dzieci machają flagą) 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił                                REF 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane ( Dzieci pokazują jak wysokie są góry) 

Miejsce wspaniała (dzieci machają flagą) 

Gdzie góry i górale są (dzieci wraz z opiekunem, łapią się za ręce i tańczą w kółko) 

Kraków to miasto stare (dzieci machają flagę) 

W nim piękny Wawel ( dzieci wraz z opiekunem, łapią się za ręce i tańczą w kółko) 

Obok Wawelu mieszkał smok ( dzieci naśladują smoka) 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił                                    REF 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest                                            Dzieci wraz z opiekunem chodzą w kółko i machają flagami 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił                             REF 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański                                                     Dzieci wraz z opiekunem łapią się za ręce i tańczą                                                                                                                                      

☺                                                                                                  w parze 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił                          REF 

Chcemy byś również kochał ją i ty                                                                                       Miłej zabawy.  Ewelina Lewko ☺ 

I ty 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


 

 


