
WIERSZE KONKURSOWE 

stworzone przez uczestników  konkursu literacko-  plastycznego 

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 

KTO TY JESTEŚ?- POLAK MAŁY 

Dziękujemy wszystkim autorom za polot, kreatywność a przede wszystkim Rodzicom za wspólną pracę z 

dzieckiem i wpajanie od najmłodszych lat miłości do Ojczyzny, szacunku do symboli narodowych oraz 

kształtowania tożsamości narodowej i dumy z faktu że  

 JESTEŚMY POLAKAMI! 

 

Wszyscy razem zaśpiewajmy, 

że jesteśmy Polakami. 

Każde małe dziecko wie, 

że nasz kraj piękny jest. 

Tu Ojczyzna nasza jest, 

Dbamy o nią w każdy dzień. 

                                                Marcel A. grupa Pszczółki  

 

Święto Niepodległości 11 listopada przypada. 

Dlatego tę pracę mamy zaszczyt przedstawiać! 

Orzeł Biały- ptak, którego w godle polski mamy. 

Symbol zwycięstwa i siły nam został nadany. 

Naród nasz polski waleczny był i będzie, 

Dlatego głosić słowa, że Polskę kochamy będziemy wszędzie! 

Oskar P. grupa Wiewiórki 

 

 

 

 

 

 



 

Święto Niepodległości 

I już radość w naszych serduszkach gości. 

Polskę kocham całym sercem, 

Nie potrzeba mi nic więcej. 

Hania J. grupa Skrzaty 

 

1.Polska to mój kraj, ojczyzna. 

Jest najpiękniejsza każdy to przyzna. 

Góry, morze, lasy i pola, 

A nasza flaga jest biało- czerwona. 

W herbie zaś dumny orzeł biały, 

Choć z koroną, to nie jest zarozumiały. 

Dzielnie stoi na naszej straży, 

Aby się wróg atakować nie ważył. 

 

2. W listopadzie jest ważna dla rodaków data. 

Pamięta o tym każda mama i tata. 

Nasze państwo zakończyło niewolę, 

Kończąc tym samym zaborców swawolę. 

Więc wspominamy ten dzień dziękując 

Każdemu, kto się do tego przyczynił, wojując. 

Malwinka Z.  grupa Skrzaty 

 

 

 

 

 



 

To nasza polska flaga, 

Szacunku wymaga. 

Polska to nasza ojczyzna 

Każdy to z dumą przyzna. 

                                                                                     Jan L. grupa Skrzaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choć trzy lata tylko mam 

To już nasze SYMBOLE NARODOWE znam. 

FLAGA polska- prosta sprawa 

To pas bieli i czerwieni. 

GODŁEM naszym orzeł biały 

W złotą koronę przybrany. 

Pieśnią naszą jest HYMN polski, 

„Mazurek Dąbrowskiego” to jest tytuł jego. 

Aleksandra Sz.  grupa Pszczółki 

 

 

 



Kocham mój kraj! 

Rzeki i las, 

Jeziora i łąki, 

Bałtyk, pola, góry, 

Oraz Mazury! 

Jeżdżę po kraju z Rodzicami 

Zachwycając się pięknymi widokami! 

Antek W. grupa Pszczółki 

Wszyscy Polacy Niepodległość dziś świętują 

Aż serca im się radują. 

Flaga Polski biało czerwona 

Na białym orle złota korona. 

Hymn Mazurek Dąbrowskiego 

Poruszy serce każdego. 

To nasze symbole narodowe 

Dla każdego Polaka honorowe. 

                                                                                            Gabrysia L. grupa Wiewiórki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Listopada 

Ważna to dla Polski data! 

W tym dniu wolność odzyskała 

Wolnym krajem znów się stała. 

Przedszkolaki pamiętają 

Całą Polskę pozdrawiają. 

Bo my kraj swój kochamy, 

W którym bardzo dobrze mamy. 

Wszyscy o nas tutaj dbają 

I nam dzieciom pomagają. 

                                                                                  Kajetan J. grupa Pszczółki 

Polsko moja ukochana 

Tyś jedyna, tyś wspaniała. 

Ciebie z chęcią poodkrywam 

I konkursy powygrywam. 

Bardzo jestem z Ciebie dumny, 

Bom Polak rozumny. 

W Tobie piękno też dostrzegam, 

Od kolegów nie odbiegam…                                                                                             

Zosia Ś. grupa Skrzaty 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polsko moja ojczyzno 

W sercu noszę Cię, 

Orzeł to Twój symbol 

Bo dzielny i waleczny jest. 

Swymi wielkimi i białymi skrzydłami 

Ochrania nas. 

A Ty czuwasz nad naszym bezpieczeństwem 

 cały czas. 

                                                                            Antoni S. grupa Wiewiórki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem małą patriotką 

Co w sercu Polskę ma. 

Tu mieszka moja rodzina 

I tu schronienie mam ja. 

Ojczyzno moja- kocham Cię 

- W Twoich granicach bezpiecznie czuję się! 

                                                               Dobrawa S. grupa Pszczółki 

 

 

 

 

 



Kto Ty jesteś? Polak mały. 

Zawsze słucham taty, mamy. 

Chcę się uczyć i pracować 

I niczego nie żałować. 

Śmiać się często już od rana 

Zupełnie tak jak mama. 

Wierzyć zawsze w małe cuda 

Bo po prostu jestem Kuba!!! 

                                                                              Kubuś Kowalik grupa Pszczółki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Polska” 

Kocham mój kraj 

Przedszkole tutaj mam. 

Tutaj moja mama i tata. 

Tutaj też mam brata.  

                                                            Ania C. grupa Wiewiórki 

 

 

 

 

 

 

 



Kochana Polsko! 

Kochany Polaku! 

Jak się dzisiaj miewamy? 

My Skrzaty uśmiechnięte miny mamy 

Bo z naszej Ojczyzny z dumy pękamy. 

Wierzymy w Nasz kraj, w Naszych Rodziców 

I w to, że razem wszystko pokonamy. 

Niech ten Orzeł nam przypomina 

Naszą potęgę, dobro oraz siłę. 

                                                               Liliana Z. grupa Skrzaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Iga- Polka mała 

W Polsce mieszka mija rodzina cała. 

Nasze symbole narodowe 

To hymn, flaga i orzeł w koronie. 

Polska flaga ma kolory dwa 

- znasz je Ty i znam ja. 

Z tarczy w czerwonym kolorze 

Patrzy na nas Biały Orzeł. 

A gdy ważne święto w Polsce mamy 

Wszyscy Mazurka Dąbrowskiego śpiewamy. 

Polska to mój kraj 

Mój wymarzony raj! 

                Iga Sz. Grupa Skrzaty 



Flaga, hymn i godło 

Polskie trzy symbole 

Pozna je każde dziecko 

Gdy odwiedzi przedszkole 

                                                                 Janek O. grupa Skrzaty 

 

Choć jestem małym przedszkolakiem 

To dobrze wiem, że jestem Polakiem. 

Flaga, godło i hymn są mi dobrze znane 

I zawsze będą przeze mnie szanowane. 

Wiem, że nasze barwy są biało-czerwone 

A godło to biały orzeł z koroną. 

Flaga, gdy święta powiewa za oknami 

A hymn podczas apeli jest śpiewany. 

Z dumą unoszę głowę wysoko 

Bo jestem Polakiem Patriotą!!! 

      Antonina J. grupa Elfy 

 

 

W listopadzie Polska urodziny świętuje 

Każdy przedszkolak z flagą maszeruje 

Na apelu hymn dzielnie odśpiewuje 

Swoim przodkom- obrońcom ojczyzny 

Dziękuje 

                                                              Franek O. grupa Biedronki 

 

 

 

 

 

 



Już przed laty okrzyknięto 

W listopadzie ważne święto. 

11- sty dzień miesiąca 

Niesie z sobą mnóstwo słońca. 

Bo to bardzo ważna data  

I  dla Polski, i dla świata. 

Przedszkolaki pamiętają. 

Całą Polskę pozdrawiają. 

                                       Julia K.  grupa Pszczółki 

 

 


