
Jak myślisz, który przedmiot w danym rzędzie  jest cięższy? Otocz go pętlą. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy logiczne myślenie.  

                                                 

 

                                                                    

                                         

 

 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3ro 

https://www.opengift.pl/5103/pilka-nozna/ 
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Popatrz na ilustrację. Jaki zawód jest przedstawiony na obrazku? Na czym polega praca górnika?  
Pokoloruj rysunek.  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy mowę oraz sprawność manualną.  
 

 

 

 

Źródło: https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-846-g%C3%B3rnik.html 

 

 

 Opracowała: Kinga Mateja 

 

 

 

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-846-g%C3%B3rnik.html


Drodzy Przedszkolacy posłuchajcie piosenki pt. Jestem Polakiem. Zaśpiewajcie wspólnie z 
rodzicami refren, a następnie uważnie wysłuchajcie i odpowiedzcie na zadane pytania dotyczące 
wierszyka Cz. Janczarskiego Co to jest Polska?. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=98s 

Cz. Janczarski - Co to jest Polska? 

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 nad tobą. 
 

Polska to miasto, strumień i rzeka, 
i komin fabryczny, co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, gdy nad nimi mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 
A przedszkole? 

Tak - i przedszkole,  

i róża w ogrodzie i książka na stole. 
 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Czym jest Polska dla autora wiersza?, a dla Was? 

- Jakim miejscem jest dom? 

- Co czujecie, kiedy jesteście w domu? 

Polska jest naszym domem. Miejscem, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie. Tu rozpoznajemy 
miejsca, domy, ulice, ludzi. Tu są zapachy, smaki, które dobrze znamy i lubimy. W domu, w Polsce 

wszystko jest nam bliskie i znane. Znakami naszego domu - Polski jest biało-czerwona flaga i godło z 
białym orłem. 

Inspiracja ze strony: http://www.edukacja.edux.pl/p-23263-moj-kraj-polska-scenariusz-zajec-integracyjnych.php 

 

http://martynazoltaszek.blogspot.com/2012/06/poland-jigsaw-illustration-for-zuzu.html 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=98s
http://martynazoltaszek.blogspot.com/2012/06/poland-jigsaw-illustration-for-zuzu.html


Przedszkolaku wykonaj godło Polski w technice origami. Wytnij z białego i żółtego papieru różnej 
wielkości koła, zegnij je na połówkę i przyklej według wzoru na czerwonym tle. Na samym końcu 
przyklej koronę. Dorysuj kredką lub mazakiem oczko. Powodzenia!  

Drogi Rodzicu dziecko w tym zadaniu rozwija umiejętności starannego zaginania i składania papieru, 
doskonali umiejętności plastyczne oraz rozwija wyobraźnię twórczą.  

 

Źródło: Internet 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 



       

        Opracowała: Agnieszka Respondek 

                                                „Barwy ojczyste”  

Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 
Biel serce czyste, 

                                           Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

2.05 obchodzimy Święto Flagi.  

Dzisiejsze zadanie polega na wykonaniu flagi.  

Wykorzystaj czerwoną plastelinę.  

Wyklej dokładnie wszystkie kółeczka. 

Celem zadania jest usprawnienie motoryki małej.  



 

 

 


