
Polska sąsiaduje z kilkoma krajami.  

Przeczytaj wspólnie z rodzicami jakie to państwa, spójrz 

na mapę znajdującą się poniżej, zobacz gdzie one leżą. 

Policz z iloma państwami sąsiaduje Polska. 

 

Sąsiedzi Polski to: Niemcy, 
Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Białoruś, Litwa,  Rosja.  

Z iloma krajami 
sąsiadujemy ? 

Obraz pobrano z:quizizz.com 



Połącz ze sobą takie same flagi. 

Obrazy pobrano z: pigmejka.pl, allegro.pl,  



Czas na podsumowanie wiedzy dotyczącej naszego 

kraju. Zapraszam was do rozwiązania poniższej 

krzyżówki z pomocą rodziców. 

1. Kontynent, na którym leży Polska  
2. Jest naszym symbolem narodowym, a na nim orzeł biały 

3. Na maszcie biało - czerwona powiewa 

4. Najdłuższa rzeka w Polsce 
5. Jest symbolem Warszawy 

6. Stolica Polski 
  

 

 

LITERY W POGRUBIONEJ RAMCE WPISZ TUTAJ. ODCZYTAJ ROZWIĄZANIE 
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Opracowanie str. 1-3 Jolanta Adamus-Wyżgolik 



www.smartage.pl 

www.vwleasing.pl 

www.upload.wikimedia.or
g 

www.tabou.pl 

www.camperteam.pl www.pracownia-projekty.dom.pl 

www.mamamaj.pl 
www.encrypted-tbn0.gstatic.com 

www.kursremonta.ru www.img.czecho.pl 

Popatrz na fotografie poniżej. Są tutaj ubrania, domy, pojazdy i 

zabawki dawniej i dziś. Wskaż w każdej parze przedmiotów, te które 

służyły ludziom dawno temu. 

Opracowanie: Helena Mirowska 



Obrazy pobrano ze stron: www.creazilla.com, 
www.allegro.pl, www.us.123rf.com 

Opracowanie Helena Mirowska 

Czy pamiętasz, co to jest para? Dzieci chodzą w parach, są 

pary butów i rękawiczek. Są tez pary przedmiotów, które 

nazywają się tak samo ale znaczą coś zupełnie innego  

np.  pióro, które mają ptaki i pióro którym można pisać.  

Zadanie poniżej polega na połączeniu w pary wyrazów, które 

mają taką samą nazwę. 



ĆWICZENIA ODDECHOWE: ustawianie i zdmuchiwanie domku z 

kart.  

Oczywiście zanim zaczniemy ustawiać kilkupiętrowe konstrukcje, 

najpierw dziecko uczy się ustawiać karty w trójkąt (jak na zdjęciu 

poniżej). Ustawiamy kolejne i zdmuchujemy. Niestety typowe karty 

do gry, a już na pewno nowe, nie nadają się do tego ćwiczenia. 

Próbowałam   Im cieńsze, tym gorzej. Proszę poszukać w domu 

w grach dziecięcych, małych kartoników prostokątnych lub 

kwadratowych. U mnie sprawdziły się kartoniki ok. 2 cm z gry 

Carcassone. Najlepiej sprawdza się zwykła tektura 

nielakierowana (tyły bloków lub pocięte pudełka ustawione do 

siebie nielakierowaną stroną) dostosowana wielkością do dłoni 

dziecka. Powierzchnia, na której ustawiamy nie powinna być 

całkiem gładka, bo karty się rozjeżdżają. Proszę zachęcać 

dziecko do samodzielnego ustawiania domków z kart. Przy okazji 

ćwiczeń oddechowych będzie trenować cierpliwość oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

Opracowanie Helena Mirowska 



Kochane dzieci zobaczcie  jak wyglądał strój  śląski , opiszcie własnymi 
słowami  jego wygląd. 

https://folkstar.pl/pl/p/para-slaska-z-gornikiem-lalki-ubrane-w-slaskie-rozbarskie-stroje-ludowe-40-cm 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 
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Zapoznajcie się z wyglądem i nazwami stroju galowego górnika 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

https://champagneandrainydays.blogspot.com/2017/12/galowy-stroj-gornika-opis.html


Zapoznajcie się ze strojem śląskim kobiecym. 

https://pl.pinterest.com/pin/336433034637973098/ 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

https://pl.pinterest.com/pin/336433034637973098/
https://pl.pinterest.com/pin/336433034637973098/

