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„Piosenka Małego Patrioty” 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  
Hymn ojczysty pamiętam.  

 

Bo moje miasto, bo moja wioska  

To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

 Utwór pochodzi z płyty "Piosenki Mądrych Dzieci" 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


 

 Wiersz: „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, na 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. 

 

 



Piosenka  „Grześ Gagatek” 

https://www.youtube.com/watch?v=_m86ILIzA1U 

1. Choć Grześ ma niewiele latek, 

Straszny z niego jest gagatek. 

Zachowuje się okropnie, 

To coś spsoci, kogoś kopnie. 

Grześ / 6x 

2. Miłych słówek nie używa 

I niegrzecznie się odzywa. 

Popsuł dzieciom z piasku babki, 

Pozabierał im zabawki. 

Grześ / 6x 

3. Przyszła jesień, nadszedł wrzesień, 

Do przedszkola poszedł Grzesiek. 

Minął tydzień, nagła zmiana 

Zaszła w Grzesiu niesłychana. 

Grześ / 6x 

4. Grześ się grzecznie zachowuje, 

Mówi proszę i dziękuję 

I przez dzieci jest lubiany, 

Chętnie też pomaga pani. 

Grześ / 6x 

5. Grześ jest miły i uczynny, 

Nie zabiera już nic innym. 

Tak przedszkole go zmieniło, 

A więc warto tu przyjść było. 

Grześ / 7x 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_m86ILIzA1U

