
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci  Bardzo dziękujemy za wszystkie 

zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy. 

Oto kolejna porcja zadao i zabaw dla Was – oczywiście są to 

propozycje dla chętnych  

Miłej zabawy  
 

Poniedziałek (04.05) 

1.Na dobry początek dnia proponujemy troszeczkę rozruszad się      

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

2. Kodowanie z flagą – zaprowadź chłopca do flagi zgodnie z kodem 

zamieszczonym pod tabelką (załącznik nr 1) 

3.  Zapraszamy w podróż po Polsce   www.kula.gov.pl 

4. Karta pracy – proszę wytnij nożyczkami wzdłuż linii i przyklej na kartkę 

złożony obrazek, tak aby powstała nazwa jednego z naszych symboli 

narodowych. ( załącznik nr 2) 

5. Posłuchajmy wspólnie piosenki  „Jestem Polakiem” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=plug6OIrxRM&feature

=emb_title 

Słowa piosenki: 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznad kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
http://www.kula.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=plug6OIrxRM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=plug6OIrxRM&feature=emb_title


 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruo z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skooczymy w Gdaoski 

Stąd szarym morzem można wyruszyd dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 



Wtorek (05.05) 

1.  Co tu nie pasuje: 

a. morze, bursztyn, muszelka, traktor  

b. słooce, chmura, poduszka, wiatr 

c. koło ratunkowe, morze, fala, pies  

d.  pies, kot, lodówka, mysz 

e.  suszarka, pralka, lodówka, garnek  

f. nos, uszy, sweter, oczy 

 

2. „Morskie zagadki” – rozwiązywanie zagadek  
 

a) Może byd niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują.      (morze) 

 

b) Gdy do ucha ją przyłożę,  

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnied.       (muszelka) 

 

c) Można na niej się opalad,  

zamki z piasku tez budowad. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerowad.          (plaża) 

 

 

d) Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dad.  

By zobaczyd, jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstad.        (słooce)  

 

e) Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Piękne zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki.                                 (bursztyny) 

 



f) Jest lekkie, okrągłe 

I do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania.                         (koło ratunkowe) 

 

3. Spróbujmy ułożyd puzzle (6 elementów)   

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-

dla-dzieci?fbclid=IwAR2dpd1-_X0Vcyt1bwbdcEYXMjoRyC1U-GpjSi9xIwaV3-

kkwP3VP37AIJ8 

4. Znajdź różnice (załącznik nr 3) 

5. Posłuchamy bajki o złotej rybce  

https://www.youtube.com/watch?v=F9OqXCsEjVI 

 

Środa (06.05) 

1. Zapraszamy chętne dzieci na poranną gimnastykę  

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

2. Dwiczenia ruchowe 

a) dwiczenia dużych grup mięśniowych – dzieci leżą przodem (na brzuchu), na 

rodzica wykonują ruchy jak podczas pływania żabką. Na kolejny sygnał 

przekręcają  się na plecy. Naśladują jazdę na rowerze: układają ręce jakby 

trzymały kierownicę, nogi uginają w kolanach i imitują pedałowanie. 

 

b) dwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (przód–tył) – dzieci 

siadają w siadzie skrzyżnym. Rodzic rozdaje  dziecku jakiś przedmiot (np. 

maskotkę). Na sygnał dzieci łapią obiema rękami i wykonując skłon w przód, 

przesuwają je po podłodze. Następnie wyciągają ręce wysoko w górę za głowę, 

wykonując przeprost pleców. 

 

c) zabawowo-naśladowcza – uruchamiając swoją wyobraźnię, dziecko naśladuje 

wskazane przez rodzica ruchy zwierząt lub urządzeo 
 

3.  Wiersz  Anny- Łady Grodzickiej „Dwa domy” 

Kolorowe figury-te duże i małe, 

Są do układania mozaiki doskonałe. 

Wezmę dwa prostokąty, ułożę dwa domy. 

Jeden będzie żółty, drugi zielony. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-dla-dzieci?fbclid=IwAR2dpd1-_X0Vcyt1bwbdcEYXMjoRyC1U-GpjSi9xIwaV3-kkwP3VP37AIJ8
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-dla-dzieci?fbclid=IwAR2dpd1-_X0Vcyt1bwbdcEYXMjoRyC1U-GpjSi9xIwaV3-kkwP3VP37AIJ8
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-dla-dzieci?fbclid=IwAR2dpd1-_X0Vcyt1bwbdcEYXMjoRyC1U-GpjSi9xIwaV3-kkwP3VP37AIJ8
https://www.youtube.com/watch?v=F9OqXCsEjVI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki. 

W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki. 

Dopasuję do każdego trójkątny daszek, 

Może zechce usiąśd na nim jakiś ptaszek? 

Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię’ 

Ludzie i krasnoludki będą chodzid sobie. 

Małe kwadraty będą oknami, 

A żółte koło będzie słoocem nad dachami. 

Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje, 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

a) Jaki kształt mają ściany domów? 

b) Jaki kształt mają drzwi a jaki okna? 

c) Jaki kształt maja dachy? 

d) Jakiego kształtu jest słooce? 

e) Ile jest razem na tym obrazku prostokątów, kwadratów, kół, trójkątów? 

 
4. Zabawa dydaktyczna „Czyj to domek?” 
Przyporządkowywanie domków do ich mieszkaoców: 
Miś-dom; pies-buda; cielątko-obora; jaskółka-gniazdo; myszka-norka; pszczoła-

ul itp. (załącznik nr 4) 

5. Ułóż dom z podanych figur geometrycznych ( załącznik nr 5) 

6. Karta pracy ( załącznik nr 6)  

 
Czwartek (07.05)  

1. Opowieśd o Warsie i Sawie – legenda o postaniu Warszawy. 

„Wars i Sawa" W. Chotomska 

 

Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars.  

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucid sieci, usłyszał piosenkę: 

Siedem fal mnie strzeże 

i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, 

niech się tutaj zjawi. 



Piosenkę śpiewała dziewczyna. 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. 

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 

dogonid. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną 

postad: połrybę – połdziewczynę. 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 broo 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! 
 

Teraz proszę odpowiedzcie na pytania  

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

2.  Przypasowanie historyjki obrazkowej ( załącznik nr 7)  

3.  Dokoocz rysowanie Syrenki. Na ogonie naklej wydzierankę z niebieskich i 

zielonych papierków. ( załącznik nr 8) 

4. karta pracy ( załącznik nr 9 i 10) 

 

 

 



Piątek (08.05) 

1.  Oto dzisiejsza propozycja gimnastyki  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 
3. Zagadki do rozwiązania:   
 
Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.     (godło) 
 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 
A na niej biel jest i czerwieo.        (flaga) 
 
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Chod Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest paostwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem.      (hymn) 
 
To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze paostwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa?   (Polska) 
 

4. karta pracy – kolorowanka ( załącznik nr 11) 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie   Pani Dorotka, Pani Marta 

 i Pani Sylwia 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 
 



Załącznik nr 3 

 

 
 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 



Załącznik nr 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 
 



Załącznik nr 9 

 

 
 

 



Załącznik nr 10 

 

 
 



Załącznik nr 11 

 

 
 

 


