
Zadania:  27.04-30.04.2020 r. 

 

Dzień dobry Biedronki. 

Kończy się miesiąc……?        Tak - kwiecień – dobrze.  

A potem jest miesiąc……?     Tak – maj.   

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski.... 

 

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta: 

 

1 maja - zapisał się, jako Międzynarodowe Święto Pracy 

 

2 maja - został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 

3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 

W tym tygodniu będziemy mówić o Polsce. 

Poniedziałek  

1. Jak wygląda godło Polski?  

Co symbolizują czerwień i biel?  

Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?  

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym: „Polskie symbole 

narodowe” do obejrzenia, którego chcemy dziś was zaprosić Biedroneczki.     

Po obejrzeniu opowiedzcie mamusi/tatusiowi w kilku zadaniach, co zapamiętaliście. 

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

2. Pamiętacie „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”?  Poniżej dwie wersje do wyboru:   

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM 

3. Wykonajcie flagę wybraną przez siebie techniką plastyczną. Zachowajcie ją - przyda 

się 2 maja.  A to garść inspiracji:  

https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-

4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=6

10&fbclid=IwAR3d0TO7pERr11_jXyr08em1_FOuWicg7f5nA9cUjvIcUj-6SzLn--7EnLg 

4. W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia z KP5, s. 4–5.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxQk8p7XY23A%26fbclid%3DIwAR2yvKwvgzCNRVUrrpvngGMhtGjq_YravQyNNbqngIeTjmh6Z_-dXclgVRo&h=AT39SPwmXiSgznRGnNknZ8012wuJwr1DPYlZnIvppusNwU4kqRI6aMeWMN2BVryejKQhnKfJ5o-C5gddnd-iQFrO6SbCuhGGBNjP-ynz4G9t6V5ukIq9JehzScEUkzdKovw1sopYdDFuEMNsPM0u_vPS9BpI4qe5A72w8QRPslt2dKhflHU7M7C5XyTtJ62odD9FHXNWTjDJi4X_pWzGk08YAEplhI-eJzAabBF0EhsthVwvHsukgVwttLoF9K6CBEEUGylxAZNWIMgkI6BdWYnMjeV3CRA9Wt6QIZ97uzvzFJScWaOB1r79jwQKrFAiJ96rnqnyqc2Uay9gLq7UDioa3i0XzvJ-fZjut7v0yjCLR8b4dTUYzXW00kFpXHre0265EJI9qUNBI5Wc1cRKthyNpDDtVv9ZuK7CcY-VHVTsyrW0jNJ798TILxIUegyOaCrQoXpyB9VWUPJhuhT9djuysikCRdb90LduyGKGpA5X1T6xSZ3_0Shvg-2zQwtYJ3LR2GCSXEJy2rI3DaifQ2WD-5PeW4JpCNK3_f9Xg54KbWf2m5I4u_5-Kdcq-_qWlArGDtSt1cdjq_TyhJQMv9nCWtyFRJDYz8SuTWExUG3JkBUoc-gQ2-vZbZEwJWZv
https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM
https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=IwAR3d0TO7pERr11_jXyr08em1_FOuWicg7f5nA9cUjvIcUj-6SzLn--7EnLg
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=IwAR3d0TO7pERr11_jXyr08em1_FOuWicg7f5nA9cUjvIcUj-6SzLn--7EnLg
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=IwAR3d0TO7pERr11_jXyr08em1_FOuWicg7f5nA9cUjvIcUj-6SzLn--7EnLg
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+praca+plastyczna&sxsrf=ALeKk02c-4ZoqRphV2ZrbppJGN8vyIDvrg%3A1587895395454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_Gn64XpAhWMlosKHQNlCgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=610&fbclid=IwAR3d0TO7pERr11_jXyr08em1_FOuWicg7f5nA9cUjvIcUj-6SzLn--7EnLg


Wtorek 

Mamy już…..? Tak – mamy wtorek. Dziś mam dla was zadanie – wyzwanie. 

1. Kto wie, w którym miejscu na mapie Polski znajduje się stolica Polski – Warszawa? 

Wskażcie ją. 

 

 

2. Zadanie – wyzwanie polega na poszukaniu z pomocą mamy/taty/starszego rodzeństwa 

zabytków Warszawy. Poprosimy was na grupie o wymienienie ich. 

 

3. O godz. 11.00 możecie pobawić się z liskiem Savusiem. 

Środa 

Wczoraj był wtorek, jutro będzie czwartek a dziś jest….. środa. Brawo!  

1. W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia w KP5, s. 6–7. 

 

2. Pobawcie się w zabawy rytmiczno – ruchowe. Zachęcamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

3. Zapraszamy was do poznania różnych regionów Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=bl0v3sRN1eA 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=bl0v3sRN1eA


A teraz chwilkę się zastanówcie i odpowiedzcie na pytania: 

A my gdzie mieszkamy?  W jakim regionie?         (Mazury) 

Pamiętacie nazwę miasta, w którym mieszkamy? (Szczytno) 

Na pewno też znacie nazwę ulicy i numer domu/mieszkania gdzie mieszkacie?  

Powiedzcie mamie/tacie. 

Kto podał adres zamieszkania mamie/tacie ? – GRATULACJE!!! 

(Pamiętajcie obcym osobom nie podajemy adresu zamieszkania!) 

Czwartek 

Mamy już ….. czwartek. 

1. Dziś poznamy cyfrę 9, rodziców poprosimy o przygotowanie przedmiotów w liczbie 9 

(spinacze, guziki, łyżeczki...),  

Biedronki ile macie przedmiotów? Może 9? Super. 

Otwórzcie teraz swoje książeczki i przyjrzyjcie się cyfrze 9 w KP5, s10-11.  

(Dzieci przyglądają się cyfrze 9, wspólnie rodzicem omawiają cechy charakterystyczne.)  

https://www.youtube.com/watch?v=uEQm44ToT-E 

Następnie spróbujcie nakreślić cyfrę w powietrzu. Teraz możecie poćwiczyć kreślenie cyfry 

na powierzchni posypanej mąką lub kaszą manną, ulepić jej kształt z plasteliny.  

 

W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia w KP5, s. 10–11. 

 

A czy Smok Edzio potrafi liczyć? Przekonajcie się:  

https://www.youtube.com/watch?v=d8PGGKyLt0M 

 

2. Zapraszam chętne Biedronki do nauki wiersza na pamięć, o Polsce. Poszukajcie z 

mamą/tatą/starszym rodzeństwem – wiersz, którego chcecie się nauczyć na pamięć. 

Swoje umiejętności możecie zaprezentować na naszej grupie.  

Dla odważnych czekać będą dyplomy. 

 

3. Dzień Flagi obchodzony jest 2 maja może macie ubrania w kolorze białym  

i czerwonym? Poprosimy o prezentację na naszej grupie – może w czasie recytacji 

wiersza? 

 

 

Wszystkim Biedronkom i ich Rodzicom życzymy  

spokojnego i słonecznego majowego weekendu.  

https://www.youtube.com/watch?v=uEQm44ToT-E
https://www.youtube.com/watch?v=d8PGGKyLt0M

