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Temat tygodnia: Polska, moje miasto, moja wioska, 

mój dom – moje ojczyzny [04/05/2020 – 08/05/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 08/05/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms.  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

Dzień 1 

 Drogi Rodzicu, pokaż dziecku mapę i odczytaj zagadkę 

https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-

wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing 

 

 Krasnalku, zgadnij co to za kraj? Mapa jest podpowiedzią. 

Patataj, patataj, 
pojedziemy w cudny kraj! 

Tam gdzie Wisła modra płynie, 
Szumią zboża na równinie, 

Pojedziemy, patataj... 

A jak zowie się ten kraj? [Polska] 
 

 Polska – moja Ojczyzna – rodzicu przeczytaj dziecku 

Wszystko dokoła: dom i przedszkole,  

fabryczne dymy, żelazna kolej... 
Kwiaty przy oknie, klon koło bramy, 

słoneczny uśmiech kochanej mamy... 
I las, co cieniem dzieci zaprasza- 

wszystko to Polska, Ojczyzna nasza! 

 

Odpowiedz, co jest naszą ojczyzną? 

mailto:ppplastus@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
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 Oglądaj filmik i przypomnij sobie wiadomości o polskich symbolach narodowych 

[godło – orzeł biały z koroną, flaga – biało-czerwona flaga, hymn – Mazurek 
Dąbrowskiego] 

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

 

 Wykonaj zadanie – Karta pracy str. 14 [w wersji online str. 31] 

 

 

Dzień 2 

 Zwiedzaj Polskę z Dumorysiem 

https://www.youtube.com/watch?v=lRc_UB2Q0sA 

Jakie miasta odwiedziły dzieci z Dumorysiem? [Kraków, Zakopane, Warszawa, Toruń, 

Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Hel] 

Poproś rodzica, by wskazał te miasta na mapie:  

https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-

wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing 

 

 By poruszać się zgodnie z mapą i dotrzeć do obranego celu trzeba ćwiczyć 

orientację w przestrzeni. Ćwicz orientację w przestrzeni: 

https://www.youtube.com/watch?v=LLrMSq-9w6w – zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=WJSJhgbM-Nw – lekcja orientacji w przestrzeni 

 

Dzień 3 

 Tramwajem po Warszawie – słuchaj i tańcz: 

https://drive.google.com/file/d/16fmkGCDvchaXeNDhjrY7EODGOWUhxzH0/view?usp

=sharing 

 

 Zwiedzaj Warszawę oglądając zdjęcia: 

https://drive.google.com/file/d/1To_l8zFXEWrcS4JSDwOAKj9UNC1EGXB-

/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/109-

BQxhsBNbZDZnV_EW1iFXoE53ypx_5/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=lRc_UB2Q0sA
https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LLrMSq-9w6w
https://www.youtube.com/watch?v=WJSJhgbM-Nw
https://drive.google.com/file/d/16fmkGCDvchaXeNDhjrY7EODGOWUhxzH0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fmkGCDvchaXeNDhjrY7EODGOWUhxzH0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1To_l8zFXEWrcS4JSDwOAKj9UNC1EGXB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1To_l8zFXEWrcS4JSDwOAKj9UNC1EGXB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109-BQxhsBNbZDZnV_EW1iFXoE53ypx_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109-BQxhsBNbZDZnV_EW1iFXoE53ypx_5/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1nnL9p0hMs7xA3WvV5LZTC98GA-

J6AAf4/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1gMFgUSrQJybPjg40fUKta9PkGSCDX7FD/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1asw3ORwo4tv_atlo9M_Ui1jqAW3zuC2J/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/16S6CRk32XmwHEL9qsIIHOf0lOEOMHShM/view?usp=

sharing 

 

 Poproś rodzica o przeczytanie wiersza Juliana Tuwima pt. Warszawa: 

Jaka wielka jest Warszawa! Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi. 

Ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

kin, teatrów, samochodów i spacerów, i obszaru. 

Aż się stara Wisła cieszy, że stolica tak urosła,  

bo pamięta ją maleńką, a dziś taka jest dorosła. 

 

Jakim miastem jest Warszawa? Jaka rzeka przepływa przez Warszawę? Czego dużo jest 

w Warszawie? 

 

Dzień 4 

 Poznaj legendy polskie: 

Wars i Sawa - https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

Kolorowanka do druku lub pobrania w pliku pdf – 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wars-i-sawa/ 

Smok Wawelski – https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 

Kolorowanka do druku lub pobrania w pliku pdf – 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/o-smoku-wawelskim/ 

Koziołki Poznańskie – https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg 

Kolorowanka z zagadką – 

http://d.przedszkola.edu.pl/docs/10/0/legendy_poznanskie.pdf 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nnL9p0hMs7xA3WvV5LZTC98GA-J6AAf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nnL9p0hMs7xA3WvV5LZTC98GA-J6AAf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMFgUSrQJybPjg40fUKta9PkGSCDX7FD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMFgUSrQJybPjg40fUKta9PkGSCDX7FD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asw3ORwo4tv_atlo9M_Ui1jqAW3zuC2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asw3ORwo4tv_atlo9M_Ui1jqAW3zuC2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16S6CRk32XmwHEL9qsIIHOf0lOEOMHShM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16S6CRk32XmwHEL9qsIIHOf0lOEOMHShM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wars-i-sawa/
https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/o-smoku-wawelskim/
https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg
http://d.przedszkola.edu.pl/docs/10/0/legendy_poznanskie.pdf
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Dzień 5 

 Rodzicu przeczytaj dziecku fragment wiersza Joanny Białobrzeskiej pt.: Moja 

mała Ojczyzna 

Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 

Jak ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło. 

Poproś rodzica, by wskazał na mapie miejsce, w którym mieszkasz - 

https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-

wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing 

 

 Mam na imię Regina. Mieszkam w Ozorkowie. Pracuję w przedszkolu  

w Parzęczewie. 

Krasnalku, przedstaw się. Gdzie mieszkasz? Gdzie chodzisz do przedszkola?  

 

 Wykonaj zadanie – Karta pracy str. 13 [w wersji on-line str. 29] 

Opisz swój dom / mieszkanie, w którym mieszkasz. 

 

 Codziennie witasz się z mamą i tatą, spotykasz kolegów w przedszkolu, sąsiadów 

mieszkających obok. Żegnasz się z nimi. Poznaj zwroty powitania  

i pożegnania po polsku:  

https://www.youtube.com/watch?v=vnyHphyby5M 

 

 

Propozycje zadań na platformie squla.pl: 

https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Świat wokół mnie  Zakładka: Świat wokół mnie  Polska – moja 

Ojczyzna 

https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Świat wokół mnie  Zakładka: Świat wokół mnie  Tu mieszkam 

https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Będę czytać  Mówię poprawnie  Na, pod, przed 

https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z21DabZ-wN8GtyosRuipqN4WX_Y_rpO3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vnyHphyby5M
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/

