
Witajcie Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci w kolejnym tygodniu. Przygotowałyśmy dla Was 

propozycje zadań i aktywności na nadchodzące dni. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy 

dobrego tygodnia! 

 

Poniedziałek, 27.04.2020 

1. Film edukacyjny przypominający informacje z poprzedniego tygodnia. 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

2. Pocztówkowe puzzle – układanie obrazków z części 

Można skorzystać z pocztówki załączonej niżej (załącznik 1) lub znaleźć pocztówkę 

przedstawiającą polski krajobraz/ miasto. Trzeba pociąć pocztówkę na części a następnie 

ułożyć obraz i przykleić na czystej kartce. 

3. Zaznacz kropką na mapie Polski, miejsce w którym mieszkasz. (załącznik 2) Zwróć uwagę, 

gdzie leży stolica Polski- Warszawa. 

4.  „Wycieczka rowerowa” – zabawa ruchowa. - Rozwijanie mięśni brzucha. 

Dzieci leżą na plecach i naśladują jazdę rowerem: z górki – szybkie wymachy nóg, pod 

górkę – powolne. 

5. Ćwiczenie grafomotoryczne (załącznik 9) 

Wtorek, 28.04.2020 

1. W mieście – wypowiedzi na podstawie ilustracji - kształcenie umiejętności wyszukiwania 

cech charakterystycznych miast (załącznik 3) 

2. Makieta miasta – zbudowanie makiety miasta z dostępnych w domu materiałów.  

3. Pląsy przy muzyce- 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY 

4. Unia Europejska- memo (załącznik 4) 

Środa 29.04.2020 

1. Na wsi – wypowiedzi na podstawie ilustracji - kształcenie umiejętności dostrzegania 

charakterystycznych cech wsi (załącznik 5) 

2. Łąka – rysowanie, np. kredkami pastelowymi łąki 

3. Wysłuchanie utworu muzycznego, rozmowa na temat informacji zawartych w utworze. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=63s 

4. Matematyczna karta pracy (załącznik 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=63s


Czwartek 30.04.2020 

1. Zapoznanie się z informacjami o Polsce (załącznik 6) i o nadchodzących świętach.  

2. Przeliczanie- karta pracy (załącznik 7) 

3. „List” – czytanie listu od przewodnika turystycznego. 

Czytanie listu poprzedzamy wyjaśnieniem pojęcia: przewodnik turystyczny. W liście zawarte 

są pytania, na które odpowiadać powinny dzieci. 

 

Drogie Dzieci! 

Zapraszam Was dzisiaj w muzyczną podróż po naszym kraju. 

- Kto mi powie jak nazywa się nasz kraj? 

Przyjrzyjcie się mapie Polski. (rodzic może pokazać mapę Polski, obrysować granice) 

Podróż rozpoczniemy wyjazdem z domu. Żeby było wszystkim przyjemnie zaśpiewajcie 

swoją ulubioną piosenkę. (dziecko wybiera piosenkę, którą będzie śpiewało) 

Teraz wybierzemy się nad morze. Wsiadamy do pociągu. (ustawiamy się w pociąg 

i idziemy w rytm muzyki np. „Jedzie pociąg”) 

Dotarliśmy nad morze. Mieszkają tu rybacy. Często wypływają w morze, żeby łowić ryby. 

Aby czas płynął im szybciej śpiewają sobie szanty – piosenki żeglarskie. Posłuchajcie. (rodzic 

wskazuje na mapie morze i włącza wybrane szanty) 

Wyruszamy w dalszą podróż pociągiem. (ustawiamy się w pociągi idziemy w rytm muzyki 

np. „Jedzie pociąg”) 

Dotarliśmy w góry. Mieszkają tu górale. Zajmują się wypasem owiec. Lubią też muzykę. 

Posłuchajcie. (rodzic wskazuje na mapie góry i włącza wybraną muzykę góralską) 

Jest już późno i musimy wracać do domu. Wsiadamy na rowery. (dziecko kładzie się na 

plecach i porusza nogami tak jakby jechał na rowerze) Dotarliśmy do domu.  

 

4. Ponowne wysłuchanie hymnu Polski, próba odśpiewania hymnu, przybranie właściwej 

postawy ciała. 

 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


Załącznik 1 

 

https://pamiatkizpolski.pl/pl/p/Pocztowka-3D-Warszawa-33/1289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamiatkizpolski.pl/pl/p/Pocztowka-3D-Warszawa-33/1289


Załącznik 2 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 



 



Załącznik 4 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cb87e29-4c82-11ea-b8b7-

01aa75ed71a1/language-pl 



Załącznik 5 

 



 

 



załącznik 6 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 



Załącznik 7 

Zadanie: zaznacz czerwoną kredką zbiór, w którym jest najwięcej elementów a zielonym 

kolorem ten w którym jest najmniej elementów.  

 

 

 



Załącznik 8 

Zadanie: zaznacz czerwoną kredką kwiaty, których jest najwięcej a zielonym kolorem, te 

których jest najmniej. 

 

 



Załącznik 9 

 

 


