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Drodzy uczniowie!

zapraszamy Was do wspólnego odkrywania pięknego kraju, jakim jest Polska. 
z pewnością wiele już o nim wiecie - bo przecież jest to ojczyzna Waszych rodziców 

lub dziadków. 
Pragniemy, żeby podręcznik ten pomógł Wam w poznawaniu polskiej przyrody, 

kultury i historii. 
znajdziecie w nim rymowanki, wiersze, piosenki i legendy, które zna każde polskie 

dziecko.  
aby umilić Wam naukę zamieściłyśmy wiele rysunków, różnorodnych ciekawostek 

i zdjęć miejsc, które są nam znane i bliskie. 
Mamy nadzieję, że wzbudzimy Wasze zainteresowanie oraz chęć poznawania 

Polski!
Autorki
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Klasa I
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POLSKA – SymbOLe nArOdOwe

Katechizm polskiego dziecka   
Władysław Bełza

(fragment)

biały Orzeł 
Maria Łaszczuk

(fragment)

– Czy wiesz jaki to znak 
w czerwonym polu biały ptak? (…) 

barwy Ojczyste
Czesław Janczarski

(fragment)

(…)
Czerwień to miłość, biel – serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste. 

Godło Polski 
to orzeł biały na czerWonyM tle

FlaGa Polski Jest 
biało – czerWona

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W 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. (…)
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Legendy POLSKie

Legenda o Lechu i Orle białym

dlaczego godłem Polski jest orzeł biały? 

było to bardzo dawno temu ...
trzej bracia: lech, czech i rus wyruszyli w różne strony świata.
najmłodszy z braci, lech, długo szukał miejsca na założenie swojego miasta. 

Po długiej wędrówce, na tle 
zachodzącego słońca, drużyna 

lecha dostrzegła potężnego, 
białego orła.

Wszyscy z zainteresowaniem 
obserwowali gniazdo, w którym 
orzeł karmił swoje pisklęta. 
lech uznał spotkanie orła 
za dobry znak.
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1. co jest godłem Polski? 
2. Jakie kolory ma polska flaga? 
3. Wyjaśnij, dlaczego miastu nadano nazwę Gniezno?
4. opowiedz „legendę o lechu i orle białym”.

W tym miejscu postanowił 
zbudować swój gród. 

Gród nazwał od gniazda 
orła Gnieznem. 
Gniezno stało się pierwszą 
stolicą Polski. 
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Legenda o Smoku wawelskim

wawel 
Czesław Janczarski 

(fragment)

Tu przed wiekami
smok żył potężny.
Tu szewczyk Skuba
smoka zwyciężył.

(…)

Tu bije Dzwonu
spiżowe serce.
Tu są pamiątki
nasze najszczersze.

1. Wysłuchaj „legendy o smoku Wawelskim”.
2. naucz się śpiewać i tańczyć „krakowiaczka”.

Legenda o warsie i Sawie
Wanda Chotomska

(fragment)

dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. któ-
regoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci usłyszał piosenkę:

(…)
Piosenkę śpiewała dziewczyna. a głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że 

Wars nie zawahał się ani chwili: 
– nie boję się niczego! – zawołał. 
Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się 

straszliwa burza. 
– roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 
– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher. 
– zatopimy łódź! – groziły fale. 
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ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 
dogonić. kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: 
pół rybę, pół dziewczynę. była to syrena. 

zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. 
syrena podała mu tarczę i miecz. i nagle...zmieniła się w piękną dziewczynę. 
na imię mam sawa – powiedziała. teraz ty broń mnie, rzeki i miasta.

A potem było jak w bajce:
Żyli długo i szczęśliwie
dzielny Wars i piękna Sawa.
Rosło miasto nad Wisłą,
dzielna, piękna Warszawa.
Fale płyną jak dawniej...
Wiatr powtarza piosenkę.
– Jaki herb ma Warszawa?
– Syrenkę!

1. Jak powstała nazwa stolicy Polski?
2. co jest herbem Warszawy?
3. opowiedz legendę o „Warsie i sawie”.

to Jest Herb WarszaWy
WarszaWa Jest stolicą Polski

Lengyel_nepismeret_1-4_2015.06.29.indd   12 2016.07.25.   13:45:37



13

PolsKI FolKlor, 
TrAdyCJe i ZwyCZAJe

wlazł kotek na płotek
Słowa Oskar Kolberg, muzyka Stanisław Moniuszko

Wlazł kotek na płotek
i mruga,
ładna to piosenka,
nie długa.
Nie długa, nie krótka,
lecz w sam raz,
zaśpiewaj koteczku,
jeszcze raz.

Siała baba mak

Siała baba mak, 
Nie wiedziała jak, 
Dziadek wiedział, 
Nie powiedział, 
A to było tak…

Poszło dziewczę po ziele

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele
Nazbierało niewiele, niewiele, hej!
Przyszedł do niej braciszek
Połamał jej koszyczek.
Oj ty ty, oj ty ty
Za koszyczek zapłać mi.
Oj ty ty, oj ty ty
Za koszyczek zapłać mi.
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Stary niedźwiedź mocno śpi

Stary niedźwiedź mocno śpi, 
Stary niedźwiedź mocno śpi,
My się go boimy, 
Na palcach chodzimy, 
Jak się zbudzi to nas zje. 
Jak się zbudzi to nas zje. 
Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi, 
Druga godzina – niedźwiedź chrapie, 
Trzecia godzina – niedźwiedź łapie! 

miała baba koguta

Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta, siedź!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest? 

Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora, siedź!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

Miała baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana, siedź!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?
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Stoi różyczka

Stoi różyczka 
W czerwonym wieńcu, 
My się kłaniamy 
Jako książęciu. 
Ty, różyczko, dobrze wiesz, 
Dobrze wiesz, dobrze wiesz,
Kogo kochasz, tego bierz, 
Tego bierz.

gdzieżeś ty bywał czarny baranie

1. naucz się piosenek.

Gdzieżeś ty bywał,
czarny baranie?
We młynie, we młynie
mościwy panie.

Cóżeś tam robił,
czarny baranie?
Mełł mąkę, mełł mąkę
mościwy panie.

Cóżeś tam pijał,
czarny baranie?
Miodeczek i mleczko
mościwy panie.

Jak cię tam bili,
czarny baranie?
Łup cup cup, łup cup cup
mościwy panie.

Jakżeś tam beczał,
czarny baranie?
Mek mek mek, mek mek mek
mościwy panie.

Jakżeś uciakał,
czarny baranie?
Hop sa sa do lasa
mościwy panie.
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święTA TrAdyCyJne

boże narodzenie

Zielony gość
Krystyna Wodnicka 

(fragment)

Stała pod śniegiem panna zielona,
nikt, prócz zająca, nie kochał jej.
Nadeszły święta i przyszła do nas.
Pachnący gościu prosimy wejdź!

Ref. Choinko piękna jak las, 
Choinko zostań wśród nas!

1.  opowiedz, jak obchodzi się Święta bożego narodzenia 
w twojej rodzinie.  

2. naucz się śpiewać piosenkę pt. „zielony gość”.

ubieramy choinkę dzielimy się opłatkiem

Śpiewamy kolędy

Dajemy prezentyPrzygotowujemy 
wigilijną kolację
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wielkanoc

Pisanki
Katarzyna Różycka

Pisanki, pisanki 
jajka malowane, 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek.

niespodzianka
autor nieznany 

(fragment)

Zdziwiła się kura 
a to niespodzianka, 
jeszcze wczoraj jajko 
a dzisiaj pisanka.

Poczekam cierpliwie 
i może zobaczę, 
jakiego koloru 
wyjdzie z niej kurczaczek. 
(...)

śmigus
Maria Konopnicka

1.  opowiedz, jak obchodzi się Święta Wielkanocne 
w twojej rodzinie. 

Śmigus – dyngus 

Panieneczka mała rano dzisiaj wstała.
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała w kątek się schowała!
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała sukienkę zmaczała:
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus! 
Choć się wody bała.
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święTA rOdZinne

dzień matki

Mamo, Mamo, 
Coś Ci dam! 
Małe serce, 
które mam! 
A w tym sercu 
róży kwiat. 
Mamo, Mamo 
Żyj 100 lat! 

dzień Ojca

Tato, Tato
ukochany, 
my życzenia
Ci składamy. 
Przesyłamy 
jakby z procy, 
sto całusów 
z całej mocy.

nasi kochani babcia i dziadek
Elżbieta Buczyńska 

(fragment)

Gdy babcia i dziadek idą na spacer,
nie idą sami.
Bardzo się cieszą, że mogą w parku
wędrować z nami.
Są uśmiechnięci i czasu mają
zawsze tak wiele,
jakby w tygodniu codziennie były
same niedziele.

Ref.
Babciu, dziadku, poczekajcie, zaraz przybiegniemy.
Na ławeczce pod kasztanem 
razem usiądziemy.
Opowiecie, co tam słychać
na szerokim świecie.
Jak zrozumieć trudne sprawy, 
wy najlepiej wiecie. (...)

1. Przygotuj laurki z okazji Dnia Matki i Ojca.
2. naucz się okolicznościowych wierszyków.
3. opowiedz, jak spędzasz czas z babcią i dziadkiem?
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Klasa II

Klasa II
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PolskaNiemcy

Czechy

Słowacja

Ukraina

Białoruś

LitwaRosja

niemcy słowacja ukraina białoru� Litwa RosjaCzechy

POLSKA w eurOPie

1. Przeczytaj nazwy krajów sąsiadujących z Polską.
2. zapamiętaj, jakie są flagi państw, z którymi graniczy Polska.

Jesteśmy Polakami. mówimy po polsku.

jestem 
Polakiem!Jestem Polką!
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PrzyroDa PolsKI

Polska
Elżbieta Krystek-Jones 

(fragment)

Mam na swoim biurku
Globus kolorowy.
Opowie o krajach,
Chociaż nie zna mowy.

Poszukaj w Europie
Krainy znaczonej
Barwami koloru:
Żółtej i zielonej.

Ciągnie się od Karpat
– To skaliste góry,
Aż do morza Bałtyk.
Popatrz więc do góry.

Znajdziesz ją pomiędzy
Bugiem oraz Odrą.
To są piękne rzeki.
Mają wodę modrą.

A najdłuższa rzeka,
Która z gór wypływa
I do morza wpada
– Wisła się nazywa. (…)

Piękne góry Tatry
Wszystkich zapraszają.
Bajecznie niezwykłą
Panoramę mają.

Bielusieńkie plaże
Bałtyk oferuje,
Nadmorskie wycieczki
Zawsze proponuje.

Cudowne Mazury
I Kraina Jezior
Kuszą swą urodą
Z przeźroczystą wodą. (…)

1. Poszukaj na mapie Polski miejsc z wymienionymi w wierszu 
krajobrazami.

2. Jaki krajobraz podoba ci się najbardziej? 
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wisła i Odra

wisła to „królowa” polskich rzek – najdłuższa 
i najpiękniejsza rzeka w Polsce.

bierze swój początek w karpatach, wypływa z kil-
ku źródeł na stokach baraniej Góry. Ma 1047 km 
długości. Płynie z południa na północ przez kraków, 
Warszawę, toruń, bydgoszcz i Gdańsk. uchodzi do 
zatoki Gdańskiej i kończy swój bieg w bałtyku.

odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce. 
Wypływa ze źródeł czeskiej części sudetów. W granicach Polski znajduje się jej odci-
nek o długości 742 km. odra przepływa przez takie duże polskie miasta jak: opole, 
Wrocław i szczecin.

wisła
Czesław Janczarski

(fragment)

Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza rzeka,
i najbliższa.
Płynęła tutaj
przed wiekami
i zawsze jest tu
wiernie
z nami.

Owija wstęgą
Kraków sławny
i płynie,
płynie
do Warszawy.

W Gdańsku
na Wisłę morze czeka
spieszy tam Wisła
polska rzeka.
Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza jest mi
i najbliższa.

odra
Kierst Jerzy
(fragment) 

(…)
Odrą płyną
barki ze Śląska,
drogą wodną,
długą jak Polska.
(…)

Niesie barki
aż do Szczecina
tam gdzie Bałtyk
w wietrze, 
w bursztynach.
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MIasta PolsKI

warszawa 

Kochana Babciu!
W Warszawie – stolicy Polski jest pięknie. 
Wczoraj zwiedzaliśmy Zamek Królewski. Widzieliśmy Kolumnę Zygmunta, która 

stoi na Placu Zamkowym. Dzisiaj przed południem spacerowaliśmy po Parku Łazien-
kowskim, gdzie znajduje się Pałac Na Wodzie. Jest tam pomnik Fryderyka Chopina, 
wielkiego polskiego kompozytora. Widzieliśmy też inne pomniki znanych Polaków: 
Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej. 
W trakcie spaceru pan przewodnik zapoznał nas z legendą o warszawskiej Syrence. 

Bardzo podoba mi się w Warszawie! Mam nadzieję, że kiedyś przyjedziemy tu ra-
zem.

Całuję Cię gorąco!
Ania

1. Jak nazywała się pierwsza stolica Polski?
2. Przypomnij sobie „legendę o Warsie i sawie”.

zem.
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Kraków

kraków to miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą. dawna stolica 
Polski.

Jest to miasto pełne zabytków. Piękna jest starówka, gdzie znajdują się sukiennice 
i kościół Mariacki. W pobliżu, na wzgórzu rozciąga się Wawel – dawna siedziba 
królów polskich. 

Pierwszą stolicą Polski było Gniezno. Później stolicą został kraków. W 1596 roku 
król zygmunt iii Waza przeniósł stolicę Polski do Warszawy. 

stolica to siedziba najwyższych władz i najważniejszych instytucji danego pań-
stwa. 

1. Przypomnij sobie „legendę o smoku Wawelskim”.

kraków – rynek Główny 

Lengyel_nepismeret_1-4_2015.06.29.indd   24 2016.07.25.   13:45:46



25

Legendy POLSKie

Legenda o stópce królowej Jadwigi

dawno, dawno temu, gdy na polskim tronie zasiadała 
królowa Jadwiga, miało miejsce to nadzwyczajne wyda-
rzenie.

W krakowie budowano wtedy kościół nawiedzenia 
najświętszej Marii Panny, popularnie zwany też kościo-
łem „na Piasku”. królowa Jadwiga bardzo interesowała 
się postępami w pracy i wraz ze swoim dworskim orsza-
kiem odwiedzała budowę. Pewnego dnia podczas swojej 
wizyty zauważyła, że jeden z robotników jest bardzo 
smutny i zmartwiony. 

– czym się tak martwisz, dobry człowieku? – spytała 
królowa.

– Miłościwa Pani – odpowiedział robotnik 
– żona moja jest bardzo chora, a ja nie mam 
pieniędzy, żeby zapłacić lekarzowi.

– nie frasuj się! oto złota klamra, dzięki 
której będziesz mógł opłacić lekarza. 

królowa oparła stopę na kamieniu, odpię-
ła złotą klamrę z bucika i ofiarowała ją bied-
nemu człowiekowi.

Po odejściu królowej, robotnicy spos-
trzegli, że w kamieniu odciśnięty pozostał 
ślad jej stopy. kamień z odciskiem stopy i wy-
rytą na nim datą (1390) wmurowano w ścia-
nę kościoła. 

W ten sposób została upamiętniona dob-
roć królowej Jadwigi, którą po latach ogło-
szoną świętą. 

1. opowiedz „legendę o stópce królowej Jadwigi”.
2. zgromadź więcej informacji na temat królowej Jadwigi. 
3. zapoznaj się z „legendą o śpiących rycerzach”. 
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święTA TrAdyCyJne

boże narodzenie
Przybieżeli do betlejem pasterze

1. Jakie bożonarodzeniowe tradycje wymienione są w wierszu? 
2. Wymień inne tradycje związane ze Świętami bożego narodzenia?

wieczór wigilijny
Tadeusz Kubiak

(fragment) 

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kiedy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem. (…)

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi.
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wielkanoc

wielkanocny stół
Eżbieta Skarżyńska 

Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.
Palmy – pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
a przy mamie – tata.
I my.
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę.
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe!

1. Jak pomagasz w świątecznych przygotowaniach?
2. opisz stół wielkanocny.
3. Jakie są twoje ulubione potrawy wielkanocne?

Drapanki

Pisanki

Pisanki ażurowe

kraszankinalepianki

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi.
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święTA rOdZinne

nasza kochana mama
autor nieznany

Uczyła pierwszych kroków.
Pierwszych słów nas nauczyła, 
Każdą łzę nam otarła
Mamusia nasza miła.

Jak Ci się odwdzięczymy 
za wszystko droga Mamo?
Będziemy się starali
kochać Ciebie tak samo.

Spacer z tatą
Małgorzata Mrózek – Dąbska

(fragment) 

A kiedy będzie słońce i lato
pójdziemy sobie na spacer z tatą. 
Ja będę miała nową sukienkę,
Tato będzie mnie trzymał za rękę.

Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
Będziemy liczyć chmury na niebie,
Będziemy liczyć drzewa przy drodze,
Będziemy skakać na jednej nodze.
(…)

Kiedy będę już bardzo zmęczona,
Tato posadzi mnie na ramiona
tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi.
A wokół ludzie będą się dziwić,
I wszyscy będziemy patrzyli na to,
Jak na barana niesie mnie tato.
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rodzinne zagadki

1. opowiedz, w jaki sposób lubisz spędzać czas ze swoją rodziną.
2. naucz się na pamięć wiersza „nasza kochana mama”.

Jak razem się nazywa:
babcia i prababcia siwa,
dziadek szpakowaty i dzieci
– obok mamy i taty?

Nie każdy jest siwy,
nie każdy wąsaty,
lecz każdy jest tatą
mamy albo taty. 

Jak my nazywamy,
mamę naszej mamy?

Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem? 
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej?

Kocha je babcia 
bardziej niż własne dzieci.
Gdy ją odwiedzają 
słońce dla niej świeci. 

Syn mojej mamy 
to istny chwat. 
Niczego się nie boi. 
Kto to? To mój…

Wszystko umie, wszystko wie, 
Dużo może nauczyć mnie. 
Kopać piłkę, łowić ryby, 
W samochodzie umyć szyby.

Kto się o nas tak troszczy
najczulej patrzy na nas? 
Kto przed złym zawsze strzeże?
Nasza kochana …

To jest zagadka
łatwa i prosta:
kim jest dla Ciebie
twej mamy siostra?

Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka?
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uLubieni PiSArZe

julian tuwim (1894–1953) 

Poeta, tłumacz, autor tekstów piosenek. napisał wiele bardzo znanych 
i lubianych wierszy dla dzieci i dorosłych.

idzie grześ

Kotek

Miauczy kotek: miau! 
– Coś ty, kotku, miał?
– Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!
– Co ci, kotku, co?
– Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka pełna mleka
Aż po samo dno.

Pisnął kotek: piii...
– Pij, koteczku, pij!
...Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

Idzie Grześ 
Przez wieś,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem.

„Piasku mniej –
Nosić lżej!”
Cieszy się głuptasek.
Do dom wrócił,
Worek zrzucił;
Ale gdzie ten piasek?

Wraca Grześ
Przez wieś,
Zbiera piasku ziarnka.
Pomaluśku, powoluśku
Zebrała się miarka.

Idzie Grześ
Przez wieś,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem...
I tak dalej... i tak dalej...
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POLSKA – SymbOLe nArOdOwe

rzeczpospolita Polska – tak brzmi pełna nazwa państwa polskiego.

godłem Polski jest znak orła białego w złotej koronie na czerwonym tle.

biel i czerwień to polskie barwy narodowe.

Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek dąbrowskiego.

mazurek dąbrowskiego
Józef Wybicki

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.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski…

Hymn wyraża umiłowanie ojczyzny i wiarę w jedność narodu. 
Jest wykonywany podczas ważnych uroczystości. 
Podczas hymnu należy stać na baczność.

1. Podaj pełną nazwę Polski.
2. Jaki tytuł ma polski hymn i kto napisał jego słowa?
3. naucz się na pamięć Mazurka dąbrowskiego.  

Mazurek dąbrowskiego

Lengyel_nepismeret_1-4_2015.06.29.indd   32 2016.07.25.   13:45:51



POLSKA nA mAPie

wakacyjne wspomnienia

W tym roku wakacje spędziłam w Polsce. to ojczyzna mojej mamy i babci. 
Pojechałam tam z moją mamusią. Jechałyśmy pociągiem z budapesztu do War-
szawy. 

babcia czekała na nas na dworcu Warszawa centralna. Parę dni spędziłyśmy 
w Warszawie, która jest stolicą Polski. W Warszawie zobaczyłam rynek starego 
Miasta, Pałac w łazienkach i spacerowałam nad Wisłą. 

Później pojechałyśmy nad Morze bał-
tyckie. nad morzem opalałam się na 
piaszczystej plaży, zbierałam muszelki 
i bursztyny. Widziałam też latarnię mor-
ską. 

następnie pojechałyśmy w odwie-
dziny do brata mojej mamy, który 
mieszka nad jeziorami, na Mazurach. 
Wujek Marek zabrał mnie na żaglów-
kę. Żeglowanie na pięknym je-
ziorze to świetna przygoda! 

Potem przejechałyśmy cały 
kraj, żeby odwiedzić ciocię zo-
się, która mieszka w górach, 
w zakopanem. ciocia zosia ma 
piękny, kolorowy strój góralski 
i takie dziwne skórzane buty – 
kierpce. bardzo podoba mi się 
ten strój. 

W drodze do zakopanego 
przejeżdżałyśmy przez duże 
polskie miasta, takie jak: Warszawa, 
łódź, częstochowa, katowice czy 
kraków. 

to była bardzo ciekawa podróż. 
W przyszłym roku też chciałabym po-
jechać do Polski. 

bardzo mi się tam podobało!

33

polskie miasta, takie jak: Warszawa, 

Później pojechałyśmy nad Morze bał-
ad morzem opalałam się na 

piaszczystej plaży, zbierałam muszelki piaszczystej plaży, zbierałam muszelki 
i bursztyny. Widziałam też latarnię mor-

astępnie pojechałyśmy w odwie-
dziny do brata mojej mamy, który 
mieszka nad jeziorami, na Mazurach. 
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być może 
Stanisław Ryszard Dobrowolski

(fragment) 

Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze
I noce gwiaździstsze, i ranki jaśniejsze,
Być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń
I ptaki w gałęziach śpiewają weselej –

Być może gdzie indziej… lecz sercu jest droższa 
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. (...)

1. Wskaż na mapie miejsca, które odwiedziła autorka 
„Wakacyjnych wspomnień”.

2. opowiedz o swoich wakacjach w Polsce.

Legendy POLSKie

Koziołki z poznańskiego ratusza

dawno, dawno temu Poznań zniszczył wielki 
pożar. Mieszczanie z wielkim poświęceniem od-
budowali miasto, a odnowiony ratusz ozdobili 
pięknym zegarem. 

z tej okazji postanowiono wydać wielkie przy-
jęcie, na które zaproszono ważnych gości. 

na przyjęciu głównym daniem miała być pie-
czeń z sarniego udźca. do obracania pieczeni na 
rożnie kucharz wyznaczył małego kuchcika 
Pietrka. 

coraz więcej gości przybywało na poznański 
rynek. każdy z zaciekawieniem oglądał odno-
wiony ratusz i piękny zegar. okrzykom zachwytu 
nie było końca. Pietrek też chciał podziwiać te 
wspaniałości i … tylko na chwilę zostawił kręce-
nie pieczeni. dołączył do zachwyconego tłumu. 

krajobraz Mazowsza
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niestety, zbyt długo pozostał na rynku. Gdy wrócił, okazało się, że pieczeń wpadła 
do ognia i spaliła się. Przerażony kuchcik co tchu pobiegł na pobliską łąkę i złapał 
dwa pasące się tam koziołki. 

koziołki czując, że ich koniec jest bliski, wyrwały się chłopcu i uciekły na ratuszową 
wieżę. tam, na oczach zgromadzonych ludzi zaczęły się trykać rogami. Widok ten tak 
rozbawił burmistrza i gości, że darowali Pietrkowi jego winę. 

na pamiątkę tego wydarzenia zegarmistrz polecił wykonać dwa białe koziołki 
i specjalny mechanizm, który je uruchamia. 

od tego czasu, codziennie w samo południe, na wieży poznańskiego ratusza mo-
żemy oglądać trykające się koziołki. 

Poznań

Poznań to stolica Wielkopolski. 
Miasto położone jest nad rzeką 
Wartą. 

W Poznaniu odbywają się Mię-
dzynarodowe targi Poznańskie,                 
na których ludzie handlu z całego 
świata zawierają ważne umowy 
handlowe.                                   

uwagę turystów przyciąga zegar 
z wieży ratuszowej i dwa koziołki, 
które codziennie, punktualnie o go-
dzinie 12.00 ukazują się zgroma-
dzonym widzom. 

Rynek w Poznaniu

1. W jakim polskim mieście odgrywa sie akcja legendy? 
znajdź to miast na mapie. 

2.  opowiedz, dlaczego na poznańskim ratuszu znajdują się dwa 
koziołki. odczytaj odpowiedni fragment legendy. 
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O trębaczu z wieży mariackiej

W krakowie, z wieży kościoła Mariac-
kiego, codziennie, co godzinę, rozlega się 
hejnał grany na trąbce. Melodia hejnału 
nagle urywa się. dlaczego? – dowiesz się 
po wysłuchaniu legendy „o trębaczu z 
wieży mariackiej”.

1. opowiedz legendę „o trębaczu z wieży mariackiej”
2. Wysłuchaj hejnału z wieży mariackiej. 
3.  zwiń kartkę papieru w trąbkę. spróbuj zagrać na niej melodię 

hejnału. 

Hejnał grany jest na cztery strony 
świata.

– na południe, w stronę Wawelu 
(dla króla), 

– na wschód, w stronę ratusza 
(dla burmistrza), 

– na północ (dla gości), 
– na wschód, w stronę miejskiej 

komendy straży pożarnej.

raz dziennie, w południe, hejnał transmitowany jest przez Polskie radio 
na całą Polskę.

tradycja hejnału mariackiego liczy 700 lat!
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PolsKI FolKlor, 
TrAdyCJe i ZwyCZAJe 

Stroje ludowe i tańce narodowe

całokształt twórczości ludowych artystów, zazwyczaj mieszkających na wsiach, 
nazywamy sztuką ludową. 

sztuka ludowa związana jest z codziennym życiem ludu – pracą, obyczajami i ob-
rzędami. zaliczamy do niej muzykę, tańce, przyśpiewki, legendy, bajki, poezję 
i wszystkie wytwory rękodzieła ludowego takie jak: tkaniny, hafty, koronki, stroje 
ludowe, wyploty ze słomy i wikliny, wyroby kaletnicze, kowalskie i odlewnicze, ga-
lanterię drewnianą, meble oraz wyroby garncarskie i ceramiczne.

na różnych koncertach, festynach, piknikach i  imprezach polonijnych mamy okaz-
ję oglądać przepiękne, kolorowe, zazwyczaj bogato zdobione stroje ludowe.

stróJ łoWicki stróJ kaszubski

strój łowicki wykonany jest 
z pasiastego materiału. Jest 
bogato zdobiony haftem. 
Mieni się wszystkimi kolora-
mi tęczy. 

strój kaszubski zdobiony jest 
siedmiokolorowym haft em. 
używane w nim odcienie 
koloru niebieskiego symbo-
lizują kaszubskie niebo, je-
ziora i morze.  
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Melodie i tańce ludowe, które wyszły poza swój region i stały się znane w różnych 
stronach Polski, a nawet poza jej granicami, to tańce narodowe.

Polskie tańce narodowe to: polonez, krakowiak, mazur, oberek i kujawiak.

Polonez to poważny i dostojny taniec korowodowy – tańczony parami, jedna za 
drugą. 

Krakowiak jest tańcem skocznym. tańczy się go parami. Ma bardzo dużo widowi-
skowych figur. 

Mazur to żywy i skoczny taniec ludowy. charakteryzuje go duża liczba figur solo-
wych i grupowych. 

Oberek jest najszybszym z tańców narodowych. Jest to taniec beztroski, hałaśli-
wy, wesoły, pełen pokrzykiwań oj dana! hop, hop! i przytupów. 

Kujawiak to najwolniejszy z polskich tańców narodowych. tańczy się go parami, 
posuwiście, spokojnie, lekko i z wdziękiem. 

stróJ krakoWski stróJ PodHalaŃski

strój krakowski charakteryzują 
kolorowe materiały, haft i ceki-
ny. kobiety noszą do niego 
czerwone korale, a mężczyźni 
pas z brzękadłami i czapkę z 
pawim piórem.

Charakterystyczne elementy 
stroju podhalańskiego u męż-
czyzn to: kierpce, ciupaga, sze-
roki pas i kapelusz z piórkiem, 
a u kobiet kwiecista kiecka oraz 
aksamitny gorset zdobiony 
haft em i szeroka wstążką. 

1. naucz się tańczyć wybranego polskiego tańca narodowego. 
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święTA TrAdyCyJne

od świąt do świąt mija nam każdy kolejny rok. Świętując, przekazujemy tradycje 
nowym pokoleniom. tym samym tradycja żyje w nas, a my stajemy się jej częścią.

boże narodzenie

Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół...
Pora na kolację, najważniejszą w roku.

boże narodzenie należy do najbar-
dziej uroczyście obchodzonych świąt. 

upamiętnia narodziny Jezusa 
chrystusa w betlejem. 

z chwilą ukazania się na niebie 
pierwszej gwiazdy, rodzina przystę-
puje do uroczystej kolacji. Wszyscy 
składają sobie życzenia i łamią się 
opłatkiem.

Według tradycji na stole wigilij-
nym powinno być dwanaście post-
nych potraw. najbardziej popularne 
z nich to: zupa grzybowa, barszcz 
z uszkami, karp, śledzie, kluski z ma-
kiem, piernik i makowiec.

sianko, kładzione pod biały obrus 
na wigilijnym stole, to pamiątka ubo-
giego żłóbka, w którym narodziło się 
dzieciątko Jezus.

nakryć jest o jedno więcej niż bie-
siadników. 

Po spożyciu wieczerzy nadchodzi czas śpiewania kolęd i pastorałek o narodzeniu 
Jezusa. 

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

o północy w kościołach odprawiana jest uroczysta msza, zwana pasterką. nazwa 
ta powstała na cześć pasterzy, którzy zmierzali do betlejem by powitać dzieciątko. 
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nieodłącznym elementem świąt bożego narodzenia jest choinka.
strojenie choinki, które tak lubimy, nie jest starym zwyczajem. Przywędrował on 

do Polski z niemiec około 200 lat temu. na początku ozdabiano choinkę tylko tym, 
co można było potem zjeść: piernikami, jabłkami i orzechami.

Gwiazdka na czubku choinki przypomina nam 
gwiazdę betlejemską, która wskazywała trzem kró-
lom drogę do betlejem.

Wieloletnią tradycję mają bożonarodzeniowe 
szopki. budowane są na pamiątkę stajenki betlejem-
skiej, w której narodził się Jezus. 

szczególnym rodzajem szopek są szopki krakow-
skie. są bardzo kolorowe, przedstawiają zabytki kra-
kowa. 

od wielu lat na rynku w krakowie w okresie przed-
świątecznym, pod pomnikiem adama Mickiewicza, 
organizowane są konkursy na najpiękniejszą szopkę 
krakowską.

sylwester

Podczas tej wyjątkowej nocy żegnamy stary rok i witamy nowy rok.

Gdy Nowy Rok w progi, to Stary Rok w nogi.

Po zabawie sylwestrowej zawsze pojawia się pytanie – jaki będzie nadchodzacy 
rok? Mówi o tym wiele przysłów i powiedzeń.

Jaki Nowy Rok, taki cały rok.

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

święto trzech Króli

Jest to chrześcijańskie święto obchodzone na 
cześć trzech mędrców ze wschodu: kacpra z arabii, 
Melchiora z Persji i baltazara z indii. ci trzej królowie 
przybyli do betlejem, pokłonili się przed nowonaro-
dzonym Jezusem i przekazali mu w darze złoto, 
mirrę i kadziło.

szopka krakowska
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Karnawał

W Święto trzech króli rozpoczyna się kar-
nawał – okres zimowych balów, maskarad, 
pochodów i zabaw. inna nazwa karnawału 
to zapusty. W karnawale organizowano 
kuligi na saniach z pochodniami. często do-
datkową atrakcją kuligu było ognisko na 
mroźnym powietrzu oraz tańce. tańce trwa-
ły przez całe noce do białego rana, czego 
echa przetrwały w znanej do dziś piosence.

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Nim poranek świta,
Czy pozwoli panna Krysia,
Młody ułan pyta.

I niedługo pyta, prosi,
Bo to w polskiej ziemi,
W pierwszą parę ją unosi,
A sto par za niemi.

W czasie karnawału popularne były koro-
wody przebierańców. W wesołym pochodzie 
nie brakowało – w zależności od regionu 
kraju – konia, kozy, bociana, kominiarza, 
diabła, śmierci, doktora, baby i dziada, anio-
ła, którym towarzyszyli muzykanci. kolędnicy 
chodzili od domu do domu, składając gospo-
darzom życzenia. Gospodarze zaś obdarzali 
ich drobnymi podarkami, głównie żywnością. 

W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu 
nie było umiaru!

Tłusty czwartek

ostatni czwartek karnawału zwany jest tłustym 
czwartkiem. W tym dniu królują na naszych stołach 
pączki i faworki.

Powiedział Bartek, 
że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków nasmażyła.

karnawał kończy środa Popielcowa, która oznacza początek wielkiego Postu
i oczekiwanie na Wielkanoc. 
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Powitanie wiosny

21 marca pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. z powitaniem wiosny związa-
nych jest wiele obrzędów i zwyczajów. Jednym z nich jest topienie marzanny.

Zimo, zimo idźże precz,
dokąd pójdziesz twoja rzecz!

dawniej na wsiach, po spaleniu lub wrzuceniu do wody marzanny, wnoszono uro-
czyście gaik – zieloną gałązkę sosny, udekorowaną wstążkami i kwiatami z papieru. 
Gaik symbolizował wiosnę. obnoszono go po wsi śpiewając przy tym piosenki.

wielkanoc

Wielkanoc to najważniejsze święto chrze-
ścijańskie obchodzone na pamiątkę zmar-
twychwstania Chrystusa.

uroczystości Wielkiego tygodnia otwiera 
niedziela Palmowa. tego dnia wierni niosą 
do kościoła palmy, aby je poświęcić.

w wielką Sobotę w kościołach święcone 
są koszyczki z pokarmami (święconka).

wielka niedziela – Święto zmartwychwsta-
nia zaczyna się wczesnym rankiem mszą rezu-
rekcyjną. Po niej cała rodzina zasiada do stołu, 
który przykryty jest śnieżnobiałym obrusem 

i pięknie udekorowany. Śniadanie rozpoczyna dzielenie się jajkiem i składanie sobie 
życzeń.

znaną i bardzo lubianą tradycją jest śmigus-dyngus.

dawniej chłopcy wycinali z kartonu lub drewna kogutka,
kolorowali go i umieszczali na wózku. chodzili z nim od 
domu do domu śpiewając i życząc gospodarzom zdrowia 
i udanego urodzaju.

 Wieziemy tu kogucika 
Dajcie jajek do koszyka! 
Dajcie jajek choć ze cztery
A do tego ze dwa sery!
Dla kogucika!
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noc świętojańska

noc świętojańska – święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca. Wedle trady-
cji dawnych słowian było to święto wody, ognia i miłości. 

W Polsce i w innych krajach (ukraina, rosja, białoruś, łotwa) obchodzone jest 
w podobny sposób: puszczane są wianki na wodę, palone ogniska, odbywają się 
koncerty kapel ludowych. 

W noc świętojańską młode dziewczęta plotły wianki z kwiatów i ziół, a następnie 
rzucały je do wody. chłopcy usiłowali wianki wyłowić. 

wianki
autor nieznany

Tam nad Wisłą w dolinie, 
siedziała dziewczyna,
była piękna jak różany kwiat! 
Maki i róże zbierała sobie. 

Ref: Wiła wianki i rzucała je 
do falującej wody,
Wiła wianki i rzucała je do wody.

Andrzejki

W przeddzień imienin andrzeja, czyli 29 listopada, przypada tradycyjny wieczór 
wróżb, zwany andrzejkami. tego wieczora młode dziewczyny próbują odgadnąć, ja-
kiego męża da im los i jaka czeka je przyszłość. 

najbardziej znaną wróżbą andrzejkową jest lanie roztopionego wosku przez ucho 
od klucza do naczynia z zimną wodą. 

święto Zmarłych

dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada. dzień ten jest często 
mylony z 2 listopada, tzw. dniem zadusznym (dniem zmarłych). 1 i 2 listopada 
w szczególny sposób wspominamy zmarłych, odwiedzamy ich groby i modlimy się 
w ich intencjach.
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święTA rOdZinne

mamy mamę 
Joanna Kulmowa 

(fragment)

Najlepsze u mamy
jest to
że ją mamy.
Mamy ją swoją nie cudzą.
Nie inną.
Zawszę tę samą.
I żeby nie wiem co się stało
mama zostanie mamą. (...)

Mama – jedno z pierwszych słów wypowiadanych przez dziecko – najmilsze 
i najbliższe każdemu człowiekowi.

mamma

mother
мамамайка

mamička

maman
mamá, madre

moeder

MATER
Mutter

MÃE
мать

mamă

dzień matki
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Wiemy jak ciężko pracujesz tato! 
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to! 
A także za Twe szlachetne serce, 
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

W Polsce dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca.
tata to, obok mamy, najważniejsza osoba w życiu dziecka. 

dla dziewczynki tata to wielbiciel, który traktuje swoją córeczkę jako 
najważniejszą księżniczkę na świecie! 

osobisty trener

bohater

świetny towarzysz przygód

ochroniarz

najlepszy kumpel

chodząca encyklopedia  

przewodnik po świecie

dzień Ojca

1. Przygotujcie piękną prezentację wierszy dla mamy i taty 
z okazji ich święta. 
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Album rodzinny 
Teresa Chwastek-Latuszkowa 

(fragment) 

Mamy pewną książkę,
grubszą, cenniejszą od innych
– to stary, spięty klamrą
album rodzinny.
Z szafy wyjmuje go babcia,
ostrożnie na stole kładzie
i wodząc palcem po zdjęciach
w głąb czasu nas prowadzi.

Tu mama! Z mysim ogonkiem…
Kiedy dziewczynką była.
Babcia? W fartuszku, w mundurku.
Tak do szkoły chodziła.
Tato w wojskowym mundurze
– był wtedy na ćwiczeniach.
Dziadek? Z fajką…
W dymie i we wspomnieniach.
(…)

1. zapytaj babcię i dziadka, jacy byli twoi rodzice, gdy byli mali. 
2.  czy w twoim domu jest stary album rodzinny? Jeżeli nie, 

zaproponuj swoim rodzicom wspólne wykonanie takiego 
albumu.

dzień babci i dzień dziadka
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Międzynarodowy dzień dziecka ustanowiło w 1954 roku zgromadzenie ogólne 
organizacji narodów zjednoczonych (onz). 

W 1989 powstał dokument o nazwie Konwencja o prawach dziecka. spisane są 
w nim wszystkie prawa dziecka. dokument ten obowiązuje niemal we wszystkich 
krajach. 

●  Mały człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz 
prawa.

● Na samym wstępie – uwierz z ochotą,  że jesteś młodą ludzką istotą. 
● Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia. 
● Mama i tata, w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o Ciebie. 
● Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu – tak jak roślina – wspiąć się 

ku słońcu. 
● Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą, możesz oboje kochać tak 

samo. 
● Nikt nie ma prawa, starszy czy młody, czytać Twych listów bez Twojej 

zgody. 
● Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać. 
●  Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki. 
●  Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem. 
●  Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy. 
●  Możesz się uczyć i bez wytchnienia rozwijać talent i uzdolnienia. 
● By nikt tych praw się łamać nie ważył, Rzecznik Praw Dziecka stoi 

na straży.

Wiersz ten powstał na podstawie Konwencji Praw Dziecka. 
Zamieszczony został w czasopiśmie dla dzieci „Świerszczyk”, nr 3/2005. 

dzień dziecka

1.  na podstawie wiersza powiedz, jakie prawa ma każde dziecko. 
2.  dowiedz się, do kogo możesz się zwrócić o pomoc, gdy dzieje 

ci się krzywda.
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POLSKie fiLmy rySunKOwe
dLA dZieCi 

Film animowany to taki film, w którym na pojedynczych klatkach filmu przedsta-
wia się kolejne fazy ruchu. Źródłem obrazów jest często ręcznie rysowana grafika, 
dlatego film animowany nazywamy filmem rysunkowym lub kreskówką. 

niektóre polskie filmy animowane, jak np. „bolek i lolek”, „reksio”, znają dzieci 
w wielu krajach �wiata. Filmy te wyprodukowano w studiu Filmów rysunkowych 
w bielsku-białej. 

W łodzi powstały m.in. filmy: „Miś uszatek” i „Przygody kota Filemona”, a w War-
szawie powstał serial animowany „dziwne przygody koziołka Matołka”.

Koziołek matołek jest bohaterem jednej z pierwszych w Polsce historyjek obraz-
kowych dla dzieci, zatytułowanej „120 przygód koziołka Matołka”. W książce tej 
znajduje się 120 obrazków, a pod każdym obrazkiem czterowierszowa zwrotka. 
stworzyli ją w 1933 roku kornel Makuszyński (tekst) i Marian Walentynowicz (kolo-
rowe rysunki).

1. obejrzyj kilka filmów animowanych. 
2. który film podoba ci się najbardziej?

ReksioPrzygody kota Filemona

dziwne przygody koziołka MatołkaMiś uszatek

bolek i lolek
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wieLCy POLACy

w Żelazowej woli
Wanda Chotomska 

(fragment)

(…)
A tutaj jeszcze grają
świerszcze nad rzeką, 
a za wodą w łąkach
bocianów klekot
i żniwiarzy w pole woła przepiórka
cała ziemia tutaj śpiewa mazurka.
Z Żelazowej Woli za nutą nuta
w świat z Chopinem poszły,
by wrócić tutaj.
A wróciły nuty piękne nad podziw
do tej ziemi, gdzie się Chopin urodził.

Fryderyk chopin 
(1810–1849)

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
cyprian kamil norwid

Żelazowa Wola – z wierzbami wzdłuż drogi i rozłoży-
stymi konarami wiązów, pod którymi stały nieduże za-
grody chłopskie, była miejcem urodzin najsłynniejszego 
polskiego pianisty i kompozytora. tutaj Fryderyk chopin 
spędził swoje dzieciństwo. 

w wieku siedmiu lat fryderyk skomponował swój 
pierwszy utwór muzyczny i został ogłoszony cudownym 
dzieckiem.

Później kontynuował naukę w liceum w Warszawie, 
tam też kształcił swój talent muzyczny. uzdolnienia Fry-
deryka nie ograniczały się tylko do muzyki. interesował 
się malarstwem, posiadał zdolności literackie i aktorskie. 
często spędzał wakacje w małej wiosce szafarnia, na ku-
jawach, skąd pisał listy do swoich rodziców tzw.: „kuriery 

Maria Wodzińska 
Chopin

dom rodzinny chopina
dworek w Żelazowej Woli
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szafarskie”. W szafarnii zauroczła go jeszcze bardziej muzyka ludowa. tam skompo-
nował swoje pierwsze mazurki. Po studiach w Warszawie udał się do Wiednia, 
a później do Paryża. Wtedy to w Polsce wybuchło Powstanie listopadowe, a Fryde-
ryk skomponował, chyba najbardziej znaną z jego etiud – etiudę rewolucyjną.

Podczas pobytu w Paryżu w bardzo serdecznych kontaktach był z innymi, sławny-
mi Polakami: cyprianem kamilem norwidem, Juliuszem słowackim i adamem Mic-
kiewiczem. wielką przyjaźnią darzył węgierskiego kompozytora i wybitnego muzy-
ka Franciszka liszta. 

Mimo swojej wielkiej popularności, żeby się utrzymać, musiał dorabia� lekcjami 
gry na fortepianie.

niestety w bardzo młodym wieku, gdy miał około 25 lat, zaczął chorować na gruź-
licę. 

kompozytor zmarł w Paryżu, w 1849 roku. chociaż życie Fryderyka chopina było 
krótkie, jego muzyka pozostała na zawsze.

na jego życzenie, siostra Ludwika zabrała jego serce do Polski. Tam zostało 
umieszczone w filarze głównej nawy kościoła świętego Krzyża w warszawie.

Fryckowe lato
Teodor Goździkiewicz

(fragment)

Po powrocie zaś do domu, korzystając 
z przedobiedniego zamieszania, Frycek ginie. 
kiedy go znaleziono, siedział na taborecie przy 
fortepianie, pochylony pilnie. lewą ręką przesu-
wał po klawiszach i grał, a prawą uzbrojoną w gę-
sie pióro, pisał nuty. najpierw zapisał śpiew si-
wego chłopa o orce, potem tęskliwe zawodzenie 
weselnego orszaku przed drzwiami chałupy, 
śpiewki drużbów i dziewcząt, a wreszcie rzęsiste-

go oberka, który oknem wysypywał się na drogę taką masą barwnych tonów, jakby 
ktoś rozrzucał hojną garścią kolorowe paciorki.

1. Wskaż na mapie europy miejsca, w których przebywał 
Fryderyk chopin.

2. kogo darzył wielką przyjaźnią?
3. Jakie utwory chopina podobają ci się najbardziej? 
4. Jak rozumiesz powiedzenie cyprian kamila norwida: 

„rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata 
obywatel”?
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mikołaj Kopernik 
(1473–1543)

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

czy spoglądasz czasem na niebo pełne gwiazd? 
Mikołaj kopernik, podobnie jak ty, obserwował i zachwycał się pięknem nocnego 

nieba.
urodzony w Toruniu, wszystkim znany jako ten, który „wstrzymał Słońce i ruszył 

Ziemię”. Właściwie nie on tego dokonał, ale dzięki swojej nieprzeciętnej wiedzy, 
cierpliwości i pracowitości udowodnił, że ziemia krąży dookoła słońca. ta teoria 
zmieniła bieg światowej nauki. 

swoje spostrzeżenia kopernik umieścił w dziele – „o obrotach sfer niebieskich”.
z wydrukowaniem książki trzeba było czekać na odpowiedniejszą chwilę, gdyż za 

wygłaszanie takich teorii w tamtych czasach groziła nawet śmierć.
Mikołaj kopernik, oprócz astronomii, która najbardziej go pochłaniała, intereso-

wał się wieloma dziedzinami nauki. był prawnikiem, matematykiem, lekarzem, 
ekonomistą i duchownym.

1. co udowodnił Mikołaj kopernik?  
2. z czego jeszcze słynie toruń?
3. Wskaż na mapie fizycznej Polski toruń.

Jan Matejko – „Mikołaj kopernik-rozmowa z bogiem”
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Jan matejko 
(1838–1893)

Jan matejko
Tadeusz Szym

(fragment) 

Żył przed wiekiem w wiekowym Krakowie
wątły, drobny, niepozorny człowiek,
co malował obrazy ogromne
by historię ojczyzny przypomnieć.
trudne chwile i zwycięskie boje,
przeszłość świetną jak husarskie zbroje,
to, co budzi dumę, i co boli
chciał przypomnieć rodakom w niewoli.
obrazami opowiadać dzieje,
pędzlem uczyć, i budzić nadzieje… (…)

Jan Matejko na swoich obrazach przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii 
Polski. namalował też „Poczet królów polskich”. tworzą go wizerunki wszystkich 
władców polskich.

chociaż sam był średniego wzrostu, tworzył obrazy – giganty. największy i chyba 
jeden z najsławniejszych – „bitwa pod grunwaldem” – ma 10 metrów długości 
i ponad 4 metry wysokości. artysta malował go przez 4 lata, z czego wiele czasu 
spędzał na zbieranie materiałów. W dowód wdzięczności i uznania dostał od roda-
ków – królewskie berło.

1. kim był Jan Matejko?
2.  obejrzyj album z pracami Jana Matejki. który z obrazów 

podoba ci się najbardziej?

Autoportret

„bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Jan Matejki
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Kardynał Karol wojtyła 
(1920–2005)

„Taki mały, taki duży może świętym być!
Taki ja i taki ty może świętym być!”

czy kiedyś mały karolek, który uwielbiał górskie wspinaczki 
i grę w piłkę ze swoim starszym bratem Mundkiem i ten nieco 
starszy karol, który marzył o scenie teatralnej przeczuwał, że zo-
stanie papieżem, a później świętym?!

chyba nie! 
urodził się w wadowicach 22 maja 1920 roku. Wyrastał w at-

mosferze ciepła rodzinnego i silnej wiary. niestety w wieku 9 lat 
umarła mu matka, trzy lata później brat Mundek.

zostali sami z ojcem. Przeprowadzili się do kra-
kowa, gdzie karol rozpoczął studia polonistyczne 
na uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy umarł mu 
ojciec w ciężkich chwilach pomagała mu żarliwa 
modlitwa i wierni przyjaciele. Pisał wiersze i grał 
z przyjaciółmi w teatrze.

Pewnego dnia karol Wojtyła podjął decyzję, że 
swoje życie poświęci bogu. skończył studia teolo-
giczne i wyjechał kształcić się dalej do rzymu. Po 
powrocie do kraju pełnił służbę duszpasterską: 
odprawiał msze święte, wygłaszał kazania, poma-
gał ludziom, a w czasie wakacji jeździł z młodzieżą 
na spływy kajakowe lub na wycieczki w góry. 

16 października 1978 roku kardynał Karol woj-
tyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan 
Paweł ii.

W swoich pielgrzymkach po wszyskich konty-
nentach uczył, jak kochać drugiego człowieka, wzywał walczących do zaprzestania 
wojen, troszczył się o ludzi chorych, biednych i cierpiących. 

dzięki jego miłości do boga i do bliźniego, mądrości, ofiarnej pracy duszpaster-
skiej stał się największym autorytetem XX wieku.

1. Wyobraź sobie, że osobiście możesz spotkać się z którymś 
z wielkich Polaków. o czym chciałbyś z nim porozmawiać, 
o co zapytać?

Papież z dziećmi

Lengyel_nepismeret_1-4_2015.06.29.indd   53 2016.07.25.   13:46:02



54

uLubieni PiSArZe

Jan brzechwa 
(1898–1966)

Poeta i satyryk. autor wielu znanych i lubianych utworów dla dzieci.

Ptasie plotki

Usiadła zięba na dębie: 
„Na pewno dziś się przeziębię! 
Dostanę chrypki, być może, 
Głos jeszcze stracę, broń Boże, 
A koncert mam zamówiony 
W najbliższą środę u wrony.” 
Jęknęły smutnie żołędzie: 
„Co będzie, ziębo, co będzie? 
Leć do dzięcioła, do buka, 
Niech dzięcioł ciebie opuka!” 
Podniosła lament sikora: 
„Podobno zięba jest chora!” 
Gil z tym poleciał do szpaka. 
„Jest sprawa taka a taka: 
Mówiła właśnie sikora, 
Że zięba jest ciężko chora.” 
Poleciał szpak do słowika: 
„Ze słów sikory wynika, 
Że zięba już od miesiąca 
Po prostu jest konająca.” 
Słowik wróblowi polecił, 
By trumnę dla zięby sklecił. 
Rzekł wróbel do drozda: „Droździe, 
Do trumny przynieś mi gwoździe.” 

Stąd dowiedziała się wrona, 
Że zięba na pewno kona. 
A zięba nic nie wiedziała, 
Na dębie sobie siedziała, 
Aż jej doniosły żołędzie, 
Że koncert się nie odbędzie, 
Gdyż zięba właśnie umarła 
Na ciężką chorobę gardła.

1. Wyjaśnij, co doprowadziło do pomyłki ptaków.
2. Przeczytaj inne wiersze Jana brzechwy.
3. naucz się ulubionego wiersza na pamięć.
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POdZiAŁ AdminiSTrACyJny POLSKi

Polska to państwo demokratyczne.
Głową państwa jest prezydent, który 

wraz z członkami Sejmu i Senatu czyli Parla-
mentu, wybierany jest przez wszystkich 
uprawnionych do głosowania obywateli 
Polski. Prezydent wybierany jest na 5 lat, 
a kadencja sejmu i senatu trwa 4 lata.

sejm i senat tworzą pra-
wa i sprawują kontrolę nad 
wprowadzaniem ich w ży-
cie.

Prezydent czuwa nad 
przestrzeganiem konstytu-
cji i bezpieczeństwem Pol-
ski oraz reprezentuje kraj 
za jego granicami. Prezy-
dent wyznacza premiera, 
który stoi na czele rządu.

rząd jest odpowiedzial-
ny za wprowadzenie w ży-
cie praw ustanowionych 
przez Parlament i za kiero-
wanie państwem. 

Siedziby prezydenta,
premiera, Sejmu i Senatu 
mieszczą się w warszawie 
– stolicy Polski.

W celu sprawniejszego 
kierowania krajem, obszar Polski został podzielony na części, które nazywamy woje-
wództwami. Jest ich obecnie 16. na czele województw stoją wojewodowie.

Województwa dzielą się jeszcze na mniejsze części, na powiaty i gminy.

1. Jak nazywa się siedziba prezydenta?
2. ile województw jest w Polsce?
3. Jak nazywają się mniejsze części, na które podzielone są 

województwa?

Pałac Prezydencki – siedziba 
prezydenta rzeczypospolitej Polskiej

Podział administracyjny Polski 
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POLSKA w unii eurOPeJSKieJ

Większość krajów europy stara się współpracować i wzajemnie sobie pomagać. 
W tym celu utworzono unię europejską (ue). 

Państwa należące do unii mają podobne prawa i wspólny parlament, nazwany 
Parlamentem europejskim. stolicą unii europejskiej jest bruksela – stolica belgii.

niektóre kraje, należące do unii europejskiej, mają wspólną walutę. 
walutą unii europejskiej jest euro – €. Jedno euro to 100 centów. 
członkiem unii europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, demokratycz-

ne państwo europejskie.
Polska należy do unii europejskiej od 1 maja 2004 r. W tym też roku do grona 

państw członkowskich przystąpiły Węgry i 8 innych państw.

Flaga unii europejskiej to krąg złożony z 12 gwiazd na niebieskim tle. 

Hymnem ue jest Oda do radości z iX symfonii ludwiga van beethovena. utwór 
powstał do wiersza o tym samym tytule. aby uniknąć sporów w jakim języku go śpie-
wać ustalono, że oficjalny hymn unii europejskiej nie będzie miał słów. 

Świętem unii europejskiej jest dzień europy obchodzony 9 maja.

1. Wskaż na mapie i podaj nazwy państw należących 
do unii europejskiej.

2. W którym roku Polska i Węgry przystąpiły 
do unii europejskiej?

3. Jaka jest flaga, hymn i waluta unii europejskiej?

budynek Parlamentu europejskiego w brukselieuro
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KrAiny geOgrAfiCZne

Polska zajmuje obszar między morzem bałtyckim na północy, a górami Karpata-
mi i sudetami na południu. Położona jest po obu stronach wisły aż po Odrę na za-
chodzie i bug na wschodzie. Polska jest krajem głównie nizinnym, urozmaiconym 
pagórkami i jeziorami. na południu krajobraz zmienia się – przechodzi w wyżyny 
i góry. 

Pobrzeże morza bałtyckiego 

na północy Polski, wzdłuż Morza bałtyc-
kiego rozciągają się pobrzeża: szczecińskie, 
koszalińskie i Gdańskie. dzięki malowniczym 
kształtom linii brzegowej plaże przyciągają 
wielu turystów z kraju i z zagranicy.

Miło jest spacerować po drobnym piasku, 
na którego powierzchni można znaleźć dro-
binki bursztynów, podziwiać wydmy porośnięte trawami, wsłuchiwać się w szum 
morza i wdychać świeże, morskie powietrze. 

bursztyn to skamieniała żywica drzew iglastych. Podczas 
bardzo silnego wiatru, sztormu, fale wyrzucają na brzeg 
małe bryłki o brązowych, miodowych, a nieraz 
zielonkawych barwach. zdarzają się okazy bursztynów, 
w których można znaleźć zatopione owady.

krainy geograficzne Polski

bryła bursztynu
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Pojezierza

Pojezierza to miejsca, na których 
znajdują się jeziora i rozległe obszary 
leśne. krajobraz urozmaicają wzgórza 
i pagórki, które zostały wykształcone 
w czasie ostatniego zlodowacenia.

Pojezierza dzielimy na: Pomorskie, 
Mazurskie i Wielkopolskie.

najwięcej jezior znajduje się na Ma-
zurach, zwanych inaczej „krainą tysią-
ca Jezior”. dla żeglarzy i kajakarzy to 
istny raj. tam też znajduje się najwięk-
sze polskie jezioro – Śniardwy.

Pojezierza Pomorskie i Wielkopolskie obfitują w zabytkowe miejsca, związane 
z początkami państwa polskiego. 

najpopularniejszym i najbardziej znanym jest szlak Piastowski, który odkrywa 
przed nami pradawne dzieje. szlak Piastowski prowadzi przez Poznań, Gniezno, kru-
szwicę, inowrocław i biskupin. W biskupinie znajduje się niezwykle ciekawy rezer-
wat archeologiczny. Przedstawia on osadę obronną powstałą na półwyspie Jeziora 
biskupińskiego 2700 lat temu.

niziny

niziny to tereny niskie, płaskie bez pagórków i wzgórz.
dawniej obszary te porośnięte były olbrzymimi puszczami. ze względu na żyzne 

gleby na terenach tych wycięto lasy i rozwinęło się rolnictwo. 
zachowało się jednak kilka praktycznie niezmienionych przez człowieka obszarów 

przyrodniczych, jak np. Puszcza białowieska, Puszcza Kampinoska, Puszcza Kur-
piowska, a także obszary bagien nad narwią i bugiem. Wszytkie te obszary są rezer-
watami przyrody. Wyróżniamy następujące niziny: nizina wielkopolska, nizina ślą-
ska, nizina mazowiecka, nizina Podlaska i Polesie Lubelskie.

Mazury. Jeziora mazurskie

Żubry w Puszczy białowieskiej
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wyżyny

Pas wyżyn polskich rozdziela Wisła na część zachodnią i wschodnią. Po lewej, za-
chodniej stronie położona jest wyżyna śląska, wyżyna małopolska (w skład, której 
wchodzą wyżyna Kielecko-Sandomierska wraz z górami świętokrzyskimi, wyżyna 
Krakowsko-Sandomierska i niecka nidziańska). Prawa, wschodnia część pasa wy-
żyn to wyżyna Lubelska i roztocze.

Położone na Wyżynie kielecko – sandomierskiej góry świętokrzyskie są najstar-
szymi, a zarazem najniższymi górami w Polsce. najwyższym szczytem jest Łysica – 
ma 612 m n.p.m.

Jak mówi legenda, na łysej Górze spotykały się czarownice, które podobno przy-
latywały tu na miotłach.

bardzo ciekawym miejscem, niedale-
ko łysicy, jest Jaskinia raj. znaleziono w 
niej szczątki zwierząt sprzed milionów 
lat: mamuta, niedźwiedzia jaskiniowego 
i nosorożca włochatego. stwierdzono 
również ślady pobytu praczłowieka.

najsłynniejszym i jednym z najstar-
szych drzew w Polsce jest dąb bartek.

drzewo rośnie w świętokrzyskim Par-
ku narodowym. Jego wiek szacowany 
jest na około 700 lat, a obwód pnia wy-
nosi prawie 10 m. Żeby objąć taki pień 
potrzeba pięciu dorosłych osób, które 
złapią się za ręce.

dąb bartek rośnie w Świętokrzyskim 
Parku narodowym.

wyżyna Krakowsko – Częstochowska
to przede wszystkim przepiękny szlak or-
lich Gniazd. tak nazywane są ruiny wa-
rowni i zamków z XiV-XV wieku, które bu-
dowane były na niedostępnych, stro-
mych skałach, tak jak i gniazda orle. Wi-
zytówką tego szlaku jest zamek w ogro-
dzieńcu, w którym latem odbywają się 
tradycyjne turnieje rycerskie.

Góry swiętokrzyskie, Jaskinia raj

dąb bartek 

szlak orlich Gniazd
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Kotliny

kotlina – to rozległe obniżenie terenu 
osłonięte wyżynami i górami. 

do kotlin podkarpackich zaliczamy 
kotlinę oświęcimską i kotlinę sando-
mierską.

W regionie kotliny oświęcimskiej 
znajduje się jedna z najstarszych w euro-
pie kopalnia soli w Wieliczce, którą tłum-
nie odwiedzają turyści z kraju i z zagrani-
cy. największą atrakcją kopalni jest wy-
kuta w soli kaplica Św. kingi. 

bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi (na około 211 m) znajduje się sanatorium 
dla chorych na alergię. Jest to pierwsze w świecie tego typu podziemne sanatorium.

góry

Pod względem krajobrazowym jest to bardzo zróżnicowany obszar, w skład które-
go wchodzą sudety i Karpaty. Góry te od południa stanowią naturalną granicę Pol-
ski. sudety dzielą się m.in. na góry: izerskie, Sowie, Złote, Stołowe i Karkonosze.

błędne skały to szlak turystyczny w Górach stołowych, pełen zaskakujących form 
skalnych kolumn, maczug, a nawet labiryntów. 

najwyższym pasmem sudetów są karkonosze, 
z najwyższym szczytem Śnieżką (1602 m n.p.m.), 
na którym znajduje się obserwatorium meteoro-
logiczne (w kształcie latających kosmicznych tale-
rzy), schronisko górskie i kaplica.

do Polski należy tylko zachodnia część karpat 
w skład której wchodzą: tatry, Pieniny, Podhale, 
beskidy, bieszczady i Pogórze Karpackie.

na rozległym terenie karpat znajduje się sześć 
parków narodowych.

najwyższym pasmem górskim karpat są tatry. 
najwyższym szczytem tatr są rysy (2499 m n.p.m.). 

Pogoda w tatrach jest dość zmienna. Wierz-
chołki gór praktycznie przez cały rok pokryte są 
śniegiem. sudety

błędne skały

kopalnia soli w Wieliczce 
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Morskie oko – to największe jezioro w tatrach i jedno z najpiękniejszych górskich 
jezior na świecie.

słynna góra, która kształtem przypomina śpiącego rycerza to giewont. Według 
legendy, kiedy ojczyzna będzie w potrzebie, śpiący rycerz obudzi się i ruszy jej z po-
mocą. W najwyższym miejscu postawiono 15 metrowy żelazny krzyż.

zakopane to tzw. zimowa stolica Polski. 
Jest to główny ośrodek narciarski i miej-
sce, gdzie chodzi się jeszcze w tradycyj-
nym stroju góralskim. zachowała się tu 
dawna gwara, oryginalna muzyka i tańce. 
turystów zachwycają piękne domy góral-
skie ze spadzistymi dachami w stylu zako-
piańskim. 

W Pieninach czeka na nas wspaniała 
atrakcja – spływ tratwami po bystrym du-
najcu, który płynie przez Pieniński Park 
narodowy.

cechą charakterystyczną bieszczad są 
połoniny czyli łąki, które pokrywają długie grzbiety górskie. 

bieszczady należą do karpat Wschodnich i stanowią jedyny fragment tej części 
karpat w Polsce. 

W bieszczadach utworzono bieszczadzki Park narodowy, który jest jedynym miej-
scem w europie, gdzie można spotkać na rozległych obszarach wilka, żubra, niedź-
wiedzia brunatnego, rysia, orła przedniego i puchacza. 

1. opowiedz, jak powstał bursztyn.
2. Gdzie znajduje się najstarsza w Polsce kopalnia soli?
3. Wyjaśnij znaczenie słów: kotlina, nizina, połonina. 

droga do Morskiego oka Morskie Oko

zakopane
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PrzyroDa PolsKI 

roślinność Polski

Większość obszarów Polski zajmują pola i łąki. lasów jest o wiele mniej. Jest to 
spowodowane działalnością człowieka, który wycinał drzewa, żeby budować miasta, 
wsie, drogi i zakłady przemysłowe.

W Polsce rosną lasy iglaste, lasy liściaste i lasy mieszane. najwyższymi drzewami 
w Polsce są jodły, świerki i modrzewie. ich wysokość może przekraczać 50 m. Wśród 
naturalnych terenów bezleśnych spotykamy obszary typu bagiennego i torfowiska. 

Zwierzęta Polski

W Polsce żyje wiele gatunków zwierząt. niektóre 
można spotkać w niemal każdym miejscu naszego 
kraju. są to m.in. zające, lisy, wiewiórki, sarny, my-
szy, wróble, gołębie. inne lubią wysokie góry i żyją 
w ich niedostępnych miejscach, jak np. kozice, świ-
staki, czy niedźwiedzie brunatne. niektóre zwierzę-
ta zamieszkują gęste puszcze, jak np. żubry.

najpotężniejsze zwierzę żyjące w Polsce to żubr 
(ciężar do 1t, czyli aż 1000 kg). najwyższy jest łoś, a 
największym gryzoniem jest sympatyczny bóbr 
(długość do 1 m).

Las

Lis Żubry

bobry Jeleń łoś
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ochrona przyrody

obszary, na których obejmuje się ochroną rośliny, zwierzęta, zbiorniki wodne lub 
całe krajobrazy, nazywamy parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi lub re-
zerwatami przyrody. 

objęte ochroną bywają również pojedyncze drzewa (np. dąb bartek), wielkie gła-
zy, oryginalnych kształtów skałki, jaskinie – są to pomniki przyrody.

najskuteczniejszą i najważniejszą formą ochrony przyrody jest park narodowy. 
W Polsce są 23 parki narodowe. chronią one najpiękniejsze zakątki kraju.

najstarszy to białowieski Park narodowy, utworzony w 1947 roku. na obszarze 
tego parku występuje bogata roślinność i około 10 tys. gatunków zwierząt.

z parkiem tym nieodzownie związany jest legendarny już żubr, któremu groziło 
wymarcie. dzięki staraniom zoologów i leśników zwierzęta te udało się rozmnożyć 
i wypuścić na wolność w Puszczy białowieskiej.

Słowińsk Park narodowy chroni krajobraz przybrzeżnych jezior i wędrujących 
wydm nadmorskich, które dochodzą do 40 m wysokości.

Tatrzański Park narodowy – najczęściej odwiedzany park narodowy w Polsce. 
Chroniony jest tu krajobraz wysokogórski o charakterze alpejskim.

W Polsce żyją niezwykle rzadkie gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie.
należą do nich: żubry, niedźwiedzie brunatne, żbiki i rysie, świstaki i kozice, tarpa-

ny (koniki polskie), bobry, orły przednie i orły bieliki, głuszce, łabędzie i kormorany.
Wśród roślin do gatunków chronionych należą m.in.: śnieżyczka (inaczej przebi-

śnieg), miłek wiosenny, mikołajek nadmorski, sasanka, pełnik europejski, wawrzy-
nek, szarotka alpejska i wiele innych.

słowiński Park narodowy
Wydmy i pas morza

Wodospad w tatrach

1. co to jest park narodowy?
2. ile parków narodowych istnieje w Polsce?
3. Wymień gatunki zwierząt i roślin, które są pod ochroną.
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orzeł bielik

kormoran

Głuszec

Świstak 

kozica

konik polski 

ryś

Żbik 

niedźwiedź brunatny

Pełnik europejski

Miłek wiosenny szarotka alpejska

sasanka 

Przebiśnieg

65

Mikołajek nadmorski
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POLSKie święTA rOdZinne

dzień dziecka

Święto to ogłoszono w celu upowszechniania ideałów dotyczących praw dziecka. 
niestety, zdarza się, że prawa dziecka w niektórych krajach nie są przestrzegane. 

Wielu dorosłych występuje w obronie tych praw. 
Jednym z obrońców praw dziecka był janusz Korczak – pedagog, lekarz, pisarz 

i publicysta oraz działacz społeczny. 
20 listopada 1989 prawie wszystkie państwa 

świata podpisały dokument, w którym spisane 
są wszystkie prawa dziecka. Jest to Konwencja 
o prawach dziecka, nazywana również 
Światową konstytucją Praw dziecka.

Polska była inicjatorem i współtwórcą tego 
dokumentu. 

W Polsce na straży praw dziecka stoi rzecz-
nik Praw Dziecka.

Podstawowe prawa dziecka:

• prawo do życia i ochrony zdrowia
• prawo do wychowania w rodzinie
• prawo do godziwych warunków socjalnych
• prawo do nauki

1. W jaki sposób i w jakim dniu obchodzony jest dzień dziecka 
na Węgrzech?

Janusz korczak
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order uśmiechu

order uśmiechu jest jedynym odznaczeniem na świe-
cie, które dzieci nadają dorosłym.

Jest to odznaczenie nadawane za działania przynoszące 
dzieciom radość.

Order uśmiechu przyznawany jest od 1968 roku. na 
jego pomysł wpadła redakcja kuriera Polskiego po wywia-
dzie z Wandą chotomską, w którym opowiedziała ona 
o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego. chciał on by dzieci 
mogły przyznawać odznaczenia dorosłym za ich pracę na 
rzecz dzieci.

W 1979 roku orderowi uśmiechu nadano rangę mię-
dzynarodową.

Projekt orderu uśmiechu – uśmiechnięte słoneczko – stworzyła dziewięciolatka 
z Głuchołaz – ewa chrobak. od talerzyka i szklanki odrysowała słońce, do którego 
ręcznie dorysowała nierówne promienie.

order uśmiechu może dostać dorosły, którego działalność jest wyjątkowa i przy-
nosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie. 

Podczas wręczania orderu nagradzany musi wypić sok z cytryny, koniecznie 
z uśmiechem na twarzy, przyrzeka „być zawsze pogodnym i radość dzieciom przyno-
sić”, a następnie pasowany jest różą. 

odznaczenie orderu uśmiechu dostali między innymi: Papież Jan Paweł ii, Matka 
teresa z kalkuty, Majka Jeżowska, otylia Jędrzejczak, Wanda chotomska, ewa szel-
burg-zarembina, astrid lindgren, alina centkiewicz i czesław centkiewicz, Wanda 
Chotomska, Dorota Gellner, Tove Jans-
son, ludwik Jerzy kern, Maria kownac-
ka, Joanna kulmowa, Małgorzata Mu-
sierowicz, Janina Porazińska, Éva Janiko-
vszky, Judit Halász, J. k. rowling, ewa 
szelburg-zarembina, ks. Jan twardow-
ski. 

W 1996 roku w rabce utworzono 
muzeum Orderu uśmiechu, które znaj-
duje się na terenie rodzinnego Parku 
rozrywki „rabkoland”, a miastu nadano 
status „Miasta dzieci Świata”.

1. kto ustanowił Międzynarodowy dzień dziecka?
2. kto stoi na straży praw dziecka w Polsce? 
3. Jak nazywa się odznaczenie, które dorosłym przyznają dzieci?

Muzeum orderu uśmiechu
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wieLCy POLACy

marszałek Józef Piłsudski 
(1867–1935)

„W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie”

Wiecie, że na Marszałka Józefa Piłsudskiego w domu mó-
wiono ziuk?! to zdrobnienie od imienia Józef. W późniejszym 
czasie powszechnie nazywany był też „dziadkiem”.

urodził się na Wileńszczyźnie, w zułowie. Później mieszkał 
z rodzicami i braćmi w Wilnie, gdzie uczęszczał do rosyjskiego 
gimnazjum. Polska znajdowała się wtedy pod zaborami. 
W wieku 15 lat Józef Piłsudski zorganizował ze swoim bratem 
tajne koło niepodległościowe. działalność tę kontynuował 
podczas studiów medycznych w charkowie, za co został 
aresztowany i zesłany na sybir. Powrócił do kraju, gdzie zno-
wu czekało go więzienie za działalność spiskową. uciekł z wię-
ziennego szpitala, z Petersburga. 

nie zaprzestał swoich wysiłków na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. 
We lwowie założył zalążek polskiej armii, a nastęnie legiony Polskie. 

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 
marszałek Józef Piłsudski został naczelnikiem wolnej Polski. 

Piechota
B. Lubicz-Zakorski

1. Jak myślisz, dlaczego marszałka Józefa Piłsudskiego nazywano 
„dziadkiem”?

2. naucz się słów piosenki na pamięć.

Józef Piłsudski

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Refren:
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
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maria Skłodowska-Curie 
(1867–1934)

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”

Maria skłodowska-curie była polską uczoną, która 
całe swoje życie poświęciła nauce. urodziła się i uczyła 
w Warszawie. swoje badania w dziedzinie fizyki i chemii 
prowadziła we Francji. dwukrotnie otrzymała nagrodę 
nobla. Po raz pierwszy – wraz z mężem Piotrem curie 
w dziedzinie fizyki, a drugi raz już po tragicznej śmierci 
męża, tym razem w dziedzinie chemii. Jeden z odkrytych 
przez nich pierwiastków promieniotwórczych nazwała 
na cześć Polski – Polonem. oprócz bardzo ciężkiej pracy 
naukowej, w bardzo skromnych warunkach (pierwsze la-
boratorium mieściło się w starej szopie), zajmowała się 
rodziną. sama wychowywała dwie córeczki: irenę i ewę. 
Podjęła pracę jako wykładowca na słynnej paryskiej 
uczelni – sorbonie. była pierwszą kobietą, której powie-
rzono taką posadę.  

Lekcja fizyki
Fragment książki Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie.

Notatki Isabelle Chavannes 1907 roku

– Przyjrzyjcie się tej butelce – rozpoczyna pani curie – kiedy ją otworzymy, wyda-
je się pusta. co jest w środku?

– Powietrze – odpowiadają chórem dzieci.
– skąd wiecie, że coś jest w środku? – pyta pani curie. Żeby sprawdzić, czy butelka 

rzeczywiście zawiera powietrze, próbujemy wprowadzić coś do środka, na przykład 
wodę. Ponownie zamykamy butelkę. Jedno z dzieci otwiera je pod wodą, trzymając 
szyjką ku górze. Woda wchodzi do butelki, a jednocześnie widzimy wydobywające 
się z niej pęcherzyki. W butelce rzeczywiście było powietrze i to właśnie ono ucho-
dzi. Ponieważ jest lżejsze od wody, wydostaje się na powierzchnię.

1. czy podobało się wam przeprowadzone doświadczenie?
2. Jak nazwała Maria skłodowska-curie inny, odkryty przez nią 

pierwiastek promieniotwórczy?

Maria skłodowska-curie

Refren:
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
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POLSCy LAureACi nAgrOdy nObLA

nagroda nobla jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia nauko-
we, literackie oraz za zasługi dla utrzymania pokoju na świecie. ustanowił ją szwedz-
ki wynalazca – alfred nobel. każdy z laureatów otrzymuje złoty medal, dyplom 
i znaczną sumę pieniędzy, aby mógł dalej prowadzić swoją działalność. 

nagroda nobla przyznawana jest od 1901 roku w następujących dziedzinach: fizy-
ka, chemia, medycyna, literatura oraz za działalność na rzecz światowego pokoju 
– Pokojowa nagroda nobla.

mAriA SKŁOdOwSKA-Curie
(1867–1934)
uczona

dziedzina: fizyka, chemia

rok przyznania nagrody: 1903, 1911

HenryK SienKiewiCZ
(1846–1916)

Pisarz, autor m.in. „Quo vadis” 
i „W pustyni i w puszczy”

dziedzina: literatura 

rok przyznania nagrody: 1905

wŁAdySŁAw reymOnT
(1867–1925)
Pisarz, autor m.in. „chłopów”

dziedzina: literatura

rok przyznania nagrody: 1924
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wiSŁAwA SZymbOrSKA
(1933–2012)
Poetka

dziedzina: literatura

rok przyznania nagrody: 1996

CZeSŁAw miŁOSZ
(1911–2004)
Poeta

dziedzina: literatura

rok przyznania nagrody: 1980

LeCH wAŁęSA
(ur. 1943)

działacz związkowy

Pokojowa nagroda nobla

rok przyznania nagrody: 1983

1. odpowiedz, kto ustanowił nagrodę nobla i w którym roku?
2. W jakich dziedzinach nauki przyznawana jest ta nagroda?
3. Wymień polskich noblistów.
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s�więTA nArOdOwe

święto niepodległości

11 listopada 
Ludwig Wiszniewski

Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada! ...
Tym, co zmarli za Ojczyznę, 
hołd wdzięczności Polska składa.

W 1795 roku Polska na skutek rozbiorów znikła z mapy politycznej europy na 
123 lata. Jako niezależne państwo odrodziła się po i wojnie światowej 11 listopada 
1918 roku. Marszałek Józef Piłsudski był wodzem, dzięki któremu Polska odzyskała 
niepodległość.

1. Jakie wydarzenie upamiętnia Święto niepodległości?
2. kim był Marszałek Józef Piłsudski?
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Konstytucja 3 maja 

3 maja w Polsce obchodzone jest święto państwowe. upamiętnia ono konstytu-
cję, którą uchwalono 3 maja 1791 roku. 

Konstytucja to zbiór praw i obowiązków wszystkich obywateli państwa. konstytu-
cja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w europie ustawą zasadniczą. 

Trzeci maj
(z czasopisma „Polskie pacholę”)

Stańmy razem, stańmy w kole,
Jasiu, Basiu, rękę daj.
Dzisiaj święto w naszej szkole. 
Wielkie święto – Trzeci Maj!

Zaśpiewajmy pieśń wesołą;
Grajże nam, muzyko graj!
Ciesz się z nami nasza szkoło,
Bo to dzisiaj Trzeci Maj!

1. co to jest konstytucja?

Jan Matejko „konstytucja 3 Maja”
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dzień flagi rzeczypospolitej Polskiej

dzień Flagi obchodzony jest w Polsce 2 maja, między świętami: 1 maja (zwanym 
Świętem Pracy) i 3 maja – Świętem konstytucji 3 Maja.

Główną rolą tego święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i sym-
bolach narodowych.

flaga – to symbol państwowości. ukazywanie przynależności narodowej poprzez 
barwy na fladze jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na świecie.

Tego samego dnia obchodzony jest też dzień Polonii i Polaków za granicą.

oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzą również inne kraje: stany zjednoczo-
ne, Meksyk, argentyna, Finlandia.

dzień Przyjaźni Polsko-węgierskiej

to jedyne w swoim rodzaju święto zostało zapoczątkowane uroczystością,  która 
odbyła się 24 marca 2006 roku. W tym dniu nastąpiło w Győr odsłonięcie pomnika 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jak również został podpisany dokument zwany „dekla-
racją z Győr”, który dotyczy m.in. wprowadzenia obchodów dnia Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej. 

Parlamenty obu  krajów przyjęły deklarację uznającą dzień 23 marca dniem Przy-
jaźni Polsko–Węgierskiej.

ani w polskim, ani w węgierskim parlamencie nikt nie głosował przeciwko przyję-
ciu deklaracji. co więcej – nikt nawet nie wstrzymał się od głosu! 

Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
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dzieci polonijne pod pomnikiem J. bema

Polak, Węgier, dwa bratanki 
I do szabli, i do szklanki 
Oba zuchy, oba żwawi 
Niech im Pan Bóg błogosławi.

Lengyel–magyar két jó barát 
Együtt harcol s issza borát 
Vitéz s bátor mindkettője 
Áldás szálljon mindkettőre.
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