
Dzień Dobry, Motylki witamy was serdecznie. Rozpoczynamy właśnie kolejny 

tydzień naszych zdalnych, nieco innych spotkań. Bardzo się za wami 

stęskniłyśmy, brakuje nam codziennych spotkań w naszej sali, waszych 

uśmiechów. Mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy. Dziękujemy Wam  

i Waszym Rodzicom za zaangażowanie we wspólną zabawę. 

Temat kompleksowy w tym tygodniu brzmi „Mieszkamy w Polsce” 

 

Poniedziałek „Orzeł Biały” 

 Poproście Rodziców o włączenie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”. Po 

wysłuchaniu legendy porozmawiajcie na temat jej treści, spróbujcie 

znaleźć odpowiedź na pytania Jacy są bohaterowie legendy? Jak nazywał 

się brat, który założył państwo polskie? Co skłoniło Lecha do zbudowania 

grodu? Jak nazwano gród?  

Link do utworu https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM 

  Wykonajcie ćwiczenia w KP5, s. 4–5.  

 Wiemy, że macie już dużo wiadomości na temat naszej, aby je 

przypomnieć i utrwalić obejrzyjcie filmik  

https://www.facebook.com/ja.nauczycielka/videos/256568755732457 

 „Symbole narodowe”- zajęcia plastyczno-techniczne, po przypomnieniu 

wiadomości o Polsce, proszę, abyście wykonali dowolny symbol 

narodowy, wykorzystując dowolną technikę, poniżej prezentuje kilka 

inspiracji: 

https://pl.pinterest.com/pin/532128512203479180/ 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-kreatywnie-dla-dzieci-z-

nakretek.html 

http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-

narodowe.html 

 

Wiemy, że jesteście bardzo pomysłowi i na pewno wasze prace będą 

bardzo ciekawe. Czekamy na efekty w postaci zdjęć na naszej grupie. 

Wtorek „Stolica Polski” 

• Dzisiaj sprawdźcie na mapie w Atlasie, bądź jeśli nie macie w domku 

atlasu możecie sprawdzić to w Internecie, gdzie na mapie znajduje się 

stolica naszego kraju, Warszawa. Czy udało Wam się znaleźć? Spójrzcie 

teraz na różne zabytki, które znajdują się w Warszawie zapraszam Was na 
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wirtualny spacer https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI .  

• O godzinie 11.00 zapraszam na gimnastykę z Liskiem SAVusiem 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

Drogie Motylki jeżeli pogoda sprzyja, koniecznie wybierzcie się spacer ze 

swoimi rodzicami. Pamiętajcie oczywiście o odpowiedni stroju, mam nadzieję, 

że wszyscy potrafią samodzielnie przygotować się do wyjścia. Może uda się 

zaobserwować wiosnę w parku lub ogrodzie. 

 

Środa „Co to jest Polska” 

 Poproście rodziców albo starsze rodzeństwo, aby przeczytali Wam wiersz 

Czesława Janczarskiego, „Co to jest Polska”. Po przeczytaniu 

porozmawiajcie na temat zbliżających się Świąt Narodowych. 

Zastanówcie się czym dla was jest Polska.  Zapraszam chętne Motylki do 

nauki wiersza na pamięć, może być to równie dobrze inny wiersz o 

Polsce. Swoje umiejętności możecie zaprezentować na naszej grupie. Na 

odważnych czekać będą dyplomy „Małego Patrioty”.  

 „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, 
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i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 A teraz przyszedł czas na piosenkę „Jesteśmy Polakami”, przypomnijcie 

sobie tekst i melodię, uczyliśmy się jej w przedszkolu. Zaśpiewajcie 

rodzicom, może znajdzie się chętna osoba, żeby zaśpiewać wszystkim 

Motylkom. Poproście rodziców o nagranie filmiku, trzymamy kciuki,  

na pewno Wam się uda. Link do piosenki umieścimy w wiadomości  

w grupie. Dobrej zabawy. 

  

Czwartek „Nasza Ojczyzna” 

• Zabawy matematyczne - poznanie cyfry 9, rodziców prosimy  

o przygotowanie przedmiotów w liczbie 9 (spinacze, guziki, łyżeczki…), 

przeliczanie przedmiotów, porównywanie elementów w zbiorach, o ile 

więcej. Otwórzcie swoje książeczki i przyjrzyjcie się cyfrze 9 KP5, s10-

11. Dzieci przyglądają się cyfrze 9, wspólnie z rodzicem omawiają cechy 

charakterystyczne. Następnie spróbujcie nakreślić  cyfrę  w powietrzu. 

Teraz możecie poćwiczyć kreślenie cyfry na powierzchni posypanej mąką 

lub kaszą manną, ulepić jej kształt z plasteliny.  Teraz poprosimy, byście 

wykonali ćwiczenia  w KP5, s. 10–11,  

•  „Regiony Polski”- narysujcie kredkami bądź farbami jeśli macie  

w domu,  krajobrazu wybranego regionu Polski, wiemy, że dużo 

podróżujecie i wiecie jak pięknie jest nad naszymi mazurskim jeziorami, 

w polskich górach czy też nad Bałtykiem.  A może razem z rodzicami 

zrobicie rosnące farby, przepis zamieszczamy poniżej. Możecie nimi 

wypełnić kontur Polski. Nie zapomnijcie zostawić porządku w miejscu,  

w którym pracowaliście. Jesteśmy ciekawe, jakie będą efekty waszych 

prac. 

Rosnące farby https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4 

 

Wszystkich, którzy mają ochotę zapraszamy do wykonywania kart pracy, róbcie 

kiedy tyko macie ochotę  KP5 temat „Mieszkam w Polsce”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4


 

Dodatkowe propozycje:  

- zajęcia gimnastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&fbclid=IwAR3UeBN9_T

WN0E 

- na podsumowanie tygodnia gra interaktywna 

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/na-jaka-goske-

polska.html?spref=fb&fbclid=IwAR2 

- sudoku 

https://drive.google.com/file/d/18gTBXV7k_PsYZ01IqcRlMjm6OCDd1_P_/vie

w 

- ćwiczymy pamięć https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-

pamiec-polska.html?fbclid=IwAR0 
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