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Co u nas słychać...?

Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

2o wrzesień
W przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji wszystkim
dzieciom w dniu ich święta Panie składały najserdeczniejsze życzenia, zapraszały do
wspólnej zabawy przy muzyce i do udziału w konkursach. Na zakończenie obchodów
dzieci delektowały się pizzą z pizzerii ,,Rapio” snansowaną przez Radę Rodziców. To był
naprawdę wyjątkowy dzień!
21,22 wrzesień
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych wykonywały sałatkę owocową. Były jabłka, gruszki,
banany, winogrona, pomarańcze… i wiele innych. Po zabiegach higienicznych dzieci z
ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do krojenia owoców , mieszania, a potem
degustacji. Przygotowywanie sałatki dało dzieciom wiele satysfakcji i uświadomiło jak
ważną rolę odgrywają witaminy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Przedszkolaki
z apetytem zjadały sałatkę, dzieliły się z kolegami i częstowały pracowników przedszkola.
27 wrzesień
W tym dniu dzieci obejrzały w przedszkolu teatrzyk pt. ,,Trzy świnki”. Przedszkolaki brały
czynny udział w przedstawieniu: budowały domki, przestawiały cegły, tańczyły ze
świnkami i grały z nimi w piłkę. Podczas przedstawienia dzieci dowiedziały się, jak ważne
w życiu są wartości takie jak: pracowitość, miłość i mądrość.
16 października
W przedszkolu odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci z każdej grupy
wiekowej zaprezentowały się w krótkim programie artystycznym. Następnie po złożeniu
przysięgi, Pani Dyrektor dokonała pasowania przy pomocy czarodziejskiego ołówka.
Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek. Na zakończenie uroczystości
przyszedł czas na wspólny poczęstunek i zdjęcia.
23 październik
Tego dnia przedszkolaki pojechały do kina ,,Kijów”, aby obejrzeć spektakl teatralny pt.
,,Plastusiowy pamiętnik”. Dzieci poznały historię małego ludka- Plastusia, ulepionego przez
Tosię z plasteliny, który wraz ze swoimi przyjaciółmi z piórnika przeżywa niezwykłe przygody.
Nasz przedszkolaki również przeżywały perypetie bohaterów, a radość jaką odczuwały
po obejrzeniu przedstawienia dało się zauważyć także w przedszkolu… To był naprawdę
pouczający spektakl!

Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!
Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą
Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Jakuba, Weroniki, Filipa, Mikołaja H.,
Gabrieli, Mikołaja O., Sandry
Grupa -Żabki:
Tymona, Mai, Michała, Liliany, Michaliny,
Hanny, Damiana
Grupa -Biedronki:
Piotra, Ignacego, Jakuba, Sary, Julii, Nikoli
Opracowała:
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Hello!
W tej rubryce proponujemy zwroty
i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Sit down (syt dałn) - usiądź
Stand up (stend ap) - wstań
Jump (dżamp) - skacz
Walk (łok) – idź
Clap your hands (klap jor hends) klaszcz w dłonie
Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Wiersz ,,Zapasy na zimę” W. Grodzieńska
Biegnie myszka po ściernisku,
Trzyma ziarnko zboża w pyszczku.
- Trzeba zbierać okruszyny,
By nie zginąć pośród zimy.
Skacze, skacze wiewióreczka
Po szumiącym lesie.
Zrywa orzech na leszczynie
I do dziupli niesie.
- Trzeba zbierać już zapasy
Na zimowe, ciężkie czasy!
Pije pszczółka miód na kwiatku,
Długą trąbkę stula.
Wnet zabrzęczy, wnet poleci
Z powrotem do ula.
- Trzeba zbierać dużo miodu,
By nie było w zimie głodu!
Wyjrzał zając spod jałowca.
- Cóż to za krzątanie?
- To już jesień - brzęczy pszczółka Jesień, miły panie.
Zbierz korzonki, zbierz kapustę
I brzozową korę,
Byś, zajączku, nie zmarł z głodu
W tę zimową porę!

Piosenka ,,Ola i liście”
- muz. M.Cukierówna, sł. L. Krzemieniecka
Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowę
Liście złote i brązowe...(x2)
Myśli Ola - Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la (x2)

Opracowała:
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Pokoloruj
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Przyroda wokół nas
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: www.encyklopediadladzieci.pl, www.glosy-ptakow.pl

GIL
Jak wygląda gil?
To mały ptaszek, wielkości wróbla. Ma czerwony, karmazynowy brzuch, szary
grzbiet i czarną głowę.
Czym żywi się gil?
Wiosną i latem żywi się owadami, owocami i nasionami. Gil jest tzw.
,,ziarnojadem” oznacza to, że jego dziób jest bardzo twardy i silny. Może jeść
twarde nasiona np. pestki. Zimą, kiedy nie ma owadów takich jakie lubi,
wtedy zjada nasiona, owoce jarzębiny - konkuruje z jemiołuszką. Gil potra
siedzieć kilka dni na jednej jarzębinie do momentu, kiedy spotka się ze
stadem jemiołuszek.
Dlaczego latem trudniej zauważyć gila?
Kiedy gile łączą się w pary latem wiodą bardzo skryty tryb życia.
Zagrożeniem dla nich są lisy, jastrzębie i wypłaszanie przez człowieka. Para
gili, żeby mogła założyć gniazdo i wychować młode potrzebuje spokoju.
Dlatego też chowają się w gałęziach gęstych, małych sosen i świerkach.
Zimą już nie boją się człowieka, podlatują do miast, domów i na śniegu dużo
łatwiej jest je zobaczyć.
.
Gdzie gil zakłada gniazdo?
Gil zakłada gniazdo w małych
iglastych drzewach lub krzewach.
Pierwsza warstwa gniazdka zbudowana
jest z gałęzi np. świerk, druga warstwa
z sierści kota, psa… , a zewnętrzna ,
trzecia warstwa z delikatnych traw i piór.
Czy gile potraą śpiewać?
Nie są śpiewakami. Niektóre fragmenty śpiewu gila można porównać do
skrzypiącej furtki.
Czy gile chowają się przed padającym deszczem lub śniegiem?
Kiedy bardzo mocno pada, gile chowają się w zacienione, zalesione
miejsce. W pozostałe dni, kiedy jest mżawka lub pada śnieg skaczą między
gałęziami krzewów i drzew, zbierając nasiona - pogoda im nie przeszkadza.
Czy gile lubią się ,,kąpać”?
Gile chętnie przysiądą przy stawie, rzece, pochylają głowę i piją wodę, a
nawet się wykąpią w kałuży. Wejdą do wody rozłożą skrzydła, będą
trzepały nimi na boki i rozpryskiwały wodę, jakby się kąpały we wannie.
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O jakiej porze roku najlepiej zobaczyć gila?
Zimą, kiedy szukają pożywienia, wówczas najłatwiej je dostrzec na śniegu,
gdzieś niedaleko jarzębiny, drzew i krzewów iglastych.

Aby zachęcić gile do odwiedzania naszych ogrodów, warto posadzić w
nich jarząb. Widok takiego ptaka w karmniku to nie lada przygoda. W
końcu to jeden z najbardziej kolorowych, polskich ptaków.

Połącz w pary muchomorki o takiej samej ilości kropek.
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Opracowała:
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Zródło: swierszczyk.pl nauczycielkaprzedszkola.pl

Podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego człowieka jest
umiejętność rozpoznawania uczuć , nazywania ich i wyrażania w
akceptowalny sposób.
Od tego czy dziecko będzie radziło sobie
z emocjami, zależeć będzie jego poczucie
wartości, zaufanie do siebie, zdolność
nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi oraz ich rozumienie.
Przewodnikiem dziecka w świecie przeżywanych przez nie uczuć staje się
rodzic. To od niego dziecko uczy się , jak radzić sobie z własnymi
emocjami: jak odreagować złość,
przezwyciężyć strach, odczuwać smutek…
Wskazówki:
-słuchajmy dziecka bardzo uważnie - przerwijmy czytanie gazety,
wyłączmy telewizor, odłóżmy telefon, nawiążmy kontakt wzrokowy
-podczas rozmowy z dzieckiem zadawajmy pytania, otwarte czyli takie,
które nie sugerują odpowiedzi, dajmy dziecku szansę do podzielenia się
swoimi emocjami
-nie wyręczajmy, nie dopowiadajmy, kiedy dziecko ma trudności z
wysłowieniem się; nie zakładajmy, że zawsze wiemy , co ono czuje w
danej chwili; cierpliwość jest kluczową sprawą w budowaniu zaufania i
otwartości między Państwem, a dzieckiem
-zachęcajmy dziecko do nazywania uczuć i do zaakceptowania ichstańmy się dla maluszka przykładem , co ma robić w sytuacjach
budzących złość, smutek
-pamiętajmy, że akceptacja uczuć,
to nie przyzwolenie na łamanie zasad
i krzywdzenie innych, ale znalezienie
sposobu na radzenie sobie dziecka z nimi
-nie oceniajmy i nie krytykujmy dziecka! To obniża jego poczucie
wartości.
-gdy dziecko opowie nam o swoich problemach, nie od razu podsuwajmy
mu gotowe rozwiązania, wspólnie zastanówmy się , co można w tej
sytuacji zrobić, co mogłoby mu pomóc poczuć się lepiej

Pamiętajmy!
W trudnych dla dziecka momentach nie odtrącajmy
go, ale z nim bądźmy.
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Jak dorosnę , będę jak…Robert Lewandowski
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródła: www.naszemiasto.pl, www.sport.onet.pl

Kapitan Reprezentacji Polski -najważniejszy piłkarz w drużynie piłkarskiej.
Urodził się 21 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Wychowywał się w małej podwarszawskiej
miejscowości Leszno. Mały Robert był uzdolniony sportowo i natychmiast odnosił sukcesy. Jak biegał
to najszybciej ze wszystkich, a jak grał w tenisa to okazywało się, że najlepiej wychodzi mu forhend,
bekhend i serwowanie… Ale Robert najbardziej lubił grać w piłkę nożną! Rodzice opiekowali się
Robertem i zawozili go na treningi. On bardzo dużo trenował , był wytrwały i oszczędny. Kiedy babcia
dawała mu kieszonkowe, on przeznaczał je nie na słodycze, ale na buty do gry w piłkę…
Pierwszym klubem do którego traﬁł mały Robert Lewandowski była Varsovia. Kolejnym była
Delta Warszawa. W 2005 roku dostał się do Legii II Warszawa, ale nie trwało to długo. W końcu został
piłkarzem drużyny Znicz Pruszków.
W 2008 roku Robert Lewandowski dostał propozycję z kluby Ekstraklasy Lecha Poznań. W
pierwszym meczu, w którym zadebiutował, strzelił gola i został królem strzelców, a Lech Poznań został
mistrzem Polski i zdobył Puchar Polski. Robert rozwinął skrzydła, a drużyna sporo jeździła po świecie i
zagrała wiele meczów piłkarskich. Z małego, szczupłego chłopca Robert wyrósł na szybkiego, gibkiego
i doskonale wytrenowanego zawodnika. W krótkim czasie dostrzeżono niezwykły talent Roberta na
świecie…
Pierwszym, zagranicznym klubem, który zainteresował się Lewandowskim była Borussia
Dortmund.

Dzisiaj Robert ,,Lewy” Lewandowski kojarzy się z jednym z największych klubów Europy czyli
Bayernem Monachium.

I tak z drobnego, chudego, ale wytrwałego chłopca wyrósł Idol dzieci i
młodzieży - Robert ,,Lewy” Lewandowski!

Słownik Małych pasjonatów piłki
nożnej:
Boisko- pole gry oznaczone białymi
liniami , składające się z dwóch
połówek , a na każdej z nich znajduje
się bramka, pole bramkowe i pole
karne
Mecz- spotkanie dwóch drużyn
trwające 90 minut
Drużyna- składa się z 11
zawodników (bramkarza, obrońców,
pomocników i napastników) ,
których celem jest traﬁenie piłką do
bramki przeciwnika
Trener, selekcjoner- osoba
odpowiedzialna za przygotowanie
ﬁzyczne i taktyczne piłkarzy do
meczu

Sędzia – zwany też arbitrem, biga razem z piłkarzami po boisku, dbając aby gra odbywała się
zgodnie z obowiązującymi regułami
Faul- niezgodne z regułami gry niebezpieczne zagranie
Żółta i czerwona kartka –gdy zawodnik gra nieprzepisowo lub zachowuje się niesportowo
sędzia może pokazać mu żółtą lub czerwoną kartkę.
Mur- ustawia go drużyna przeciw, której wykonywany jest rzut wolny , aby utrudnić
przeciwnikowi strzał w bramkę.
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Kuchnia przedszkolaka

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: Nastoletniewypiekanie.pl

Ciastka patriotyczne- agi
Składniki:
Ciasto:
150 g zimnego masła
2 żółtka
1/2 szklanki cukru pudru
skórka otarta z 1 cytryny

Lukier:
1 szklanka cukru pudru
3-4 łyżki wody
czerwony barwnik
spożywczy

szczypta soli
1 łyżeczka proszku do pieczenia
250 g mąki pszennej
1/2 łyżeczki cynamonu

Sposób przyrządzenia:
Ciasto: Mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i cukier puder przesiewamy, mieszamy całość.
Dodajemy skórkę z cytryny, żółtko, sól oraz pokrojone w kostkę zimne masło. Szybko wyrabiamy
rękami do uzyskania jednolitego ciasta. Owijamy ciasto we folię spożywczą i schłodzamy w
lodówce min. 30 minut. Po tym czasie rozwałkowujemy ciasto na grubość około 3-4 mm i za
pomocą foremki w kształcie ﬂag wykrawamy ciasteczka. Umieszczamy je na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Schładzamy przez 10-15 minut w lodówce. W tym czasie rozgrzewamy
piekarnik do 180 st. C. Blaszkę z ciasteczkami wstawiamy do gorącego piekarnika. Pieczemy
przez około 10 minut do ładnego zarumienienia (czas pieczenia zależy od wielkości i grubości
naszych ciasteczek. Trzeba kontrolować, czy się nie przypalają). Upieczone ciastka wyjmujemy z
piekarnika i przekładamy na kratkę w celu wystudzenia.
Lukier: Cukier puder mieszamy z wodą do uzyskania gęstego lukru. Połowę lukru przekładamy
do tutki z papieru do pieczenia lub do szprycy cukierniczej. Wyciskamy na ciasteczka białe pasy.
Resztę lukru zabarwiamy czerwonym barwnikiem (barwnik może rozrzedzić lukier, więc w razie
potrzeby dodajmy odrobinę cukru pudru). Czerwony lukier również przekładamy do tutki lub
szprycy i wyciskamy czerwone pasy tuż pod białymi. Dodatkowo możemy udekorować rączkę
ﬂag. Gotowe ciasteczka odstawiamy do wyschnięcia lukru.

Smacznego!
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Listopad
Listopad ma 30 dni. Z drzew opadają liście- od tego zjawiska wywodzi
się nazwa miesiąca
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Dni są coraz krótsze i coraz chłodniejsze.
Pojawiają się pierwsze opady śniegu z deszczem i samego śniegu.
Na początku miesiąca odlatują ostatnie skowronki.
W ogrodzie okrywamy rośliny i krzewy, aby nie zmarzły zimą.
Kwitną astry i chryzantemy.
Zasypiają niedźwiedzie, jeże, nietoperze i borsuki

Ważne daty:
1.11 – Wszystkich Świętych
2.11- Dzień Zaduszny
11.11 – Narodowe Święto Niepodległości
29.11 – wieczór andrzejkowy

12

Inspiracje

Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne wieczory. Wspaniałej zabawy!
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Żródło:craftbyamanda.com, ekodziecko.com

Jeż z ﬁlcu i szyszki

Lisek z liści

Jesienny lampion

Sowy z rolki

Dekalog Rodzica wg Janusza Korczaka
1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego
wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć
zło, póki jeszcze jest możliwe.
4. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele
bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
5. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się
rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
6. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy
nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
7. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego
nie zawsze się rozumiemy.
8. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że
zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
9. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w
Ciebie.
10. Nie bój się miłości. Nigdy.

Jak pomagać dzieciom leworęcznym?
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: www.leworeczni.pl, www.edziecko.pl

Prawidłowa pozycja dziecka przy pisaniu lub rysowaniu.
Dziecko siedzi przy stole, mając obie stopy oparte o podłogę,
plecy wyprostowane
Dziecko, siedząc w przedszkolu przy stole lub w szkolnej ławce,
ma sąsiada po prawej stronie (lewa ręka musi mieć swobodę ruchów)
Kartka papieru lub zeszyt znajdują się nieco na lewo od osi ciała dziecka
(lewa ręka podczas rysowania czy pisania zbliża się
od strony lewej ku osi ciała)
Kartka papieru lub zeszyt są ułożone ukośnie, lewy górny róg kartki
(zeszytu) jest skierowany ku górze lub dziecko używa zeszytu
z ukośną liniaturą
Dziecko dowolnie reguluje kąt nachylenia zeszytu
Światło powinno padać z prawej strony lub z góry (rozproszone)
Korzystnie dla dziecka leworęcznego jest pisać na lekko nachylonym pulpicie
Sposób trzymania kredki albo ołówka podczas pisania
Dziecko powinno trzymać ołówek lub kredkę w trzech palcach:
między kciukiem i palcem środkowym, naciskając ołówek lub kredkę
od góry palcem wskazującym
Drugi koniec ołówka lub kredki powinien być skierowany ku lewemu
ramieniu
Podczas pisania palce powinny się znajdować poniżej liniatury zeszytu
14
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Zagadki jesienne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: blizejprzedszkola.pl, przewodnikdlanauczyciela

Jesienią na gruszy, dużo gruszek
będzie
A co będzie na dębie?
Wiadomo....
(żołędzie)
Co to za miesiąc, który niesie:
grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
w sadach soczyste jabłka
czerwone,
a także pierwszy szkolny
dzwonek.
(wrzesień)
On dziesiąty jest w kolejce gdzie
stoi dwanaście miesięcy.
(październik)
To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł.
(listopad)
Wiosną zielono rosną,
latem – gadają z wiatrem,
jesienią – barwy zmienią,
a zimą – śnią pod pierzyną.
(liście)
Co to jest? Odgadnij!
Leci tylko w dół.
Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może.
(deszcz)

Gdy na deszcz się zbliża, chętnie go
otwierasz
(parasol)
Wiosną jest zielone, potem w słońcu
żółknie.
Jesienią szarzeje, zimą jest
bielutkie.
(pole)
Skacze po lesie, z wielkiej uciechy
że ma w spiżarni smaczne orzechy.
Zebrała je jesienią,
gdy drzewa na złoto się rumienią
(wiewiórka)
Na jesień je zasiali. W zimie śnieg je
oblepił.
Wiosną szumi pod niebem. Latem
stanie się chlebem.
(zboże)
Rośnie pod płotem, ma płatki złote,
w kręgu go obsiada wróbli gromada.
(słonecznik)
Teraz ma korale, a zgubiła liście.
(jarzębina)
Co to za ogrodnik? Konewki nie
miewa,
a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa.
(deszcz)
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Legenda o Lechu i Orle Białym
– opr. H. Dobrowolska

Dawno, dawno temu ziemie między Tatrami, a Bałtykiem
pokrywała gęsta puszcza, a dzikie zwierzęta częściej można było
spotkać niż ludzi. W tych czasach – jak głosi legenda- trzej bracia:
Lech, Czech i Rus rozmawiali o założeniu miasta:
-Bracia, czas wyruszyć na poszukiwanie dobrego miejsca pod
budowę grodu- pierwszy odezwał się Rus.
-Rozdzielmy się, wówczas prędzej znajdziemy to, czego szukamyzaproponował Czech.
-Mądrze radzisz, bracie. Ja pójdę na północ, ty skieruj się na
południe, a Rus niech spróbuje szczęścia na wschodzie- zdecydował
Lech.
Jak uzgodnili, tak też
zrobili. Każdy z braci wziął
ze sobą część rycerskiej
drużyny i udał się w swoją
drogę.
Mijały dni, tygodnie…Lech
z towarzyszami wytrwale
wędrował na północ. Za
nimi pozostały pagórki i
wzniesienia, ustał szum
górskich potoków. Przed
rycerzami rozciągała się
nieograniczona przestrzeń
gęstych lasów,
przetykanych słonecznymi
polanami. Pasły się na nich
bogate stada dzików, jeleni
i saren.
Na jednej z takich polan drużyna postanowiła odetchnąć przed dalszą
wędrówką. Podobała się ta kraina Lechowi. Ale czy dalej na północ
nie napotka jeszcze piękniejszej ziemi? Jeszcze bogatszych w
zwierzynę lasów? Któż mógł znać odpowiedź…
Nagle nad głowami rycerzy zatrzepotał skrzydłami olbrzymi białopióry
ptak.
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Tak pięknego nie widział Lech nigdy dotąd! Orzeł kilkakrotnie
zatoczył koło nad polaną i spokojnie osiadł na koronie rozłożystego
dębu. Zbliżył się Lech, by z bliska spojrzeć na królewskiego ptaka.
Kiedy stanął pod wiekowym drzewem, dostrzegł gniazdo ukryte
wśród gałęzi i orła, który troskliwie karmił swoje pisklęta.
Rozjaśniła się twarz Lecha.
-Koniec wędrówki i poszukiwań- zawołał do towarzyszy. –To jest
znak, na który tak długo czekałem! Na tej ziemi założę swoje miasto.
Nazwiemy je Gniezno, bo będzie nas ochraniać, tak jak to gniazdo
ochrania pisklęta.
A ciebie, Orle Biały, przyjmuję za swój znak, dopóki ta ziemia istnieć
będzie!
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KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
–
–
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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.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.
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