„Co to jest Polska”
Czesław Janczarski
- Co to jest Polska?Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
I las
I zboże w polu,
I szosa, którą pędzi
Do miasta autobus,
I samolot co leci
Wysoko nad Tobą.
Polska- to miasto,
Strumień i rzeka,
I komin fabryczny,
Co dymi z daleka.
A nawet obłoki,
Gdy nad nami mkną,
Polska to jest także
Twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
I róża w ogrodzie
I książka na stole.
Fot. Wiesława Ptak

Barwy ojczyste
Barwy ojczyste
Czesław Janczarski
Powiewa flaga,
Gry wiatr się zerwie.
A na tej fladze
Biel jest i czerwień.
Czerwień- to miłość,
Biel- serce czyste…
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.

Katechizm polskiego dziecka
Władysław Bełza
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemią?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
-Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Opowiadanie
„Dzień Flagi”
Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki. „kredki
w trzydziestu kolorach”- tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale wierzy babci.
Ostrożnie dotyka paluszkiem nowych kredek, „Prześliczne!”- myśli. Wydaje się Adzie, że kredki
uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład różowego kota albo słonia
w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego królika? „Trudny wybór”- myśli Ada i aż wzdycha.
Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki.
- Pożycz mi czerwoną kredkę- prosi siostrę.
Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie czerwoną,
najpiękniejszą i najweselszą ze wszystkich kredek. – Dlaczego chcesz czerwoną? Buraczkowa też
jest ładna. I pomarańczowa też- podsuwa bratu inne kredki.
- Malują polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest nasza
flaga?- pyta Olek.
Ada pośpiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, ze ona nie wie takich rzeczy.
Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło.
- Dlaczego nasza flaga jest biało- czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa kolory. Gdyby była
w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza- mówi.
- Ja nie mogę! Słyszysz tato?!- woła Olek.
Tata kiwa głową i zwraca się do Ady.- Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo że na świecie
jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to barwy polskiego herbu: białego orła na
czerwonym tle. Biel oznacza czystość i uczciwość, czerwień odwagę i waleczność.
-Aha- Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie. – Ja też chcę rysować
odwagę i waleczność- mówi.
Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało- czerwonych flag.
- Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi.- mówi mama.
W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok podziwiać swoje dzieło.
Ich okna zdobią małe biało- czerwone flagi.
- Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku- chwali sąsiadka z drugiego piętra.
- A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są najśliczniejszezapewnia ją Ada.
Autor: Małgorzata Strękowska- Zaremba

Zgaduj- zgadula
Zapraszamy Was do rozwiązania naszych patriotycznych zagadek.
Poproście Mamę lub Tatę o pomoc. Miłej zabawy!

 W oczach się mieni
Biel przy czerwieni.
Powiewa w narodowe święto,
Na polskiej ziemi.

 Pytanie łatwe,
Każdy to przyzna.
Jak się nazywa
Nasza ojczyzna?

 Ty jesteś w Polsce miasto najpierwsze,
Czcimy cię sercem, pieśnią i wierszem.
Każdy cię tutaj serdecznie wita,
Boś ty odważna i pracowita.

 Co dzień, gdy mija dwunasta,
Brzmi on w głośnikach radiowych
We wsiach go znają i w miastach,
Ale najlepiej w Krakowie.

 Jestem wielką rzeką,
Polskich rzek królową,
Kto mnie choć raz ujrzał,
Ten mnie umiłował.
Całą Polskę przeszłam,
Od gór do Bałtyku.
Zgadnij moje imię,
Dziewczyno, chłopczyku.

Opowiadanie
„A u nas…”
Olek mieszka w Warszawie od urodzenia i kocha to miasto. Lubi przyglądać się samochodom
mknącym po szerokich ulicach, słuchać warkotu silników, zachwycają go wysokie budynki, z dumą
myśli o Stadionie Narodowym. Przepada za wizytami w Centrum Nauki Kopernik, w pizzerii na
Starym Mieście, w lodziarni na Saskiej Kępie. Lubi hałas, gwar, tłum. Jest przekonany, że
Warszawa to najlepsze miejsce na świecie.
- Dlaczego?- spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się z małej, cichej
miejscowości.
- Co za pytanie? Bo jest duża- odpowiedział Olek.
- Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do sklepu, a tu wszędzie
daleko.- zauważył Felek.
- Za to do kina miałeś dalej. Było u was chociaż jedno multikino albo park rozrywki i kręgielnia?
Na pewno nie.- Olek starał się przekonać Felka, że mieszkanie w stolicy ma same dobre strony.
Mówił o placach zabaw, fontannach nad Wisłą, o teatrach dla dzieci, występach klaunów na Placu
Zamkowym, o muzeach, zabytkach, o pięknych pawiach w Łazienkach, na koniec wspomniał nawet
o operze. Mimo to Felek nie był przekonany. „A u nas sami robimy teatr amatorski”, marudził, „A u
nas wszędzie jest zielono, nie tylko w parku”, „A u nas ptaki śpiewają jak w operze”, „A u nas
wszyscy się znają”, „A u nas bażanty i zające przychodzą pod sam dom”.
Olek musiał przyznać, że Felek ma trochę racji. Mimo to, uważał, że Warszawa

nawet bez

bażantów i zajęcy pod oknem jest przepiękna. Wieczorem, gdy patrzył na oświetlone ulice i mosty,
czuł się jak w zaczarowanym świecie. Przed jego oczami rozgrywał się niezwykły pokaz świateł
i cieni. Któregoś dnia zaprosił Felka do siebie, żeby mu pokazać najładniejsze zdjęcia nocnej
Warszawy zrobione przez mamę i tatę.
- Wezmę piłkę, pogramy potem na podwórku.- ucieszył się Felek.
Olek się zawahał- U nas jest zakaz gry na podwórku.- powiedział niechętnie.
- Naprawdę?- Felek szeroko otworzył oczy. Dopiero gdy zobaczył tabliczkę z zakazem na ścianie
bloku kolegi, uwierzył, że to nie żart.- Rowerami też zakazują wam jeździć?- spytał ze
współczuciem.
- Można jeździć na ścieżkach rowerowych- bąknął Olek. Zrozumiał, że nie będzie łatwo przekonać
Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się o pomoc do rodziców. Po długiej naradzie
wspólnie ułożyli pewien plan.

W sobotę cała rodzina Olka i zaproszony przez nią Felek pojechali do zoo, Felek nie mógł oderwać
oczu od egzotycznych zwierząt, które dotąd widział tylko w telewizji. Ani razu nie powiedział
„A u nas…”. Brzuchate słonie, pręgowane tygrysy, pękate hipopotamy i długoszyje żyrafy
wprawiały go w zachwyt.
- Czytałem, że żyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę- powiedział tata.
- Ciekawe co robią po obudzeniu?- zastanawiał się Felek.
- Myją szyje- włączyła się do rozmowy Ada.
- To możliwe- zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, żeby spojrzeć żyrafie w oczy.
Olek był zadowolony z wrażenia, jakie zrobił na Felku ogród zoologiczny. Być może przekonał go,
że mieszkanie w stolicy jest bardzo przyjemne. Spojrzał pytająco na kolegę.
- Podobało mi się- przyznał Felek. Jednak po namyśle dodał z figlarnym uśmiechem- „A u nas
widziałem krowę w okularach”.
Autor: Małgorzata Strękowska- Zaremba
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