
Zadania do wykonania 4.05 – 8.05.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA Polska – mój dom 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania 

zadania + 

załączniki do E-

maila w formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Słuchanie wiersza  K. Datkun-Czerniak „Dom”  

Dom to rodzina. 

Dobre mamy ręce, 

co przytulą, pomogą się ubrać szybko. 

 To tato, który poczyta bajkę na dobranoc, 

i nazwie mnie złotą rybką. 

              Babcia i jej słodkości, 

              serniki, makowce – pyszności! 

              Dziadek, który ma dla mnie czas 

              i mocno kocha wszystkich nas. 

 I moje rodzeństwo kochane. 

Nigdzie stąd nie wyjadę. 

Na zawsze w domu zostanę. 

 

 Słuchanie wiersza A. Rumińskiej „Mój dom”. Rozwiązywanie karty pracy na 

podstawie wysłuchanego wiersza - załącznik nr 1 

 

 

 Święta majowe –  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE 
Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Majowe święta” 
https://www.youtube.com/watch?v=3qBRmtxOIIw 

 Utrwalamy symbole narodowe – filmy, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

 Synteza i analiza wyrazów: mapa, godło, flaga – karta pracy - Załącznik nr 2 

 

Słuchanie wiersza czytanego przez 

rodzica. 

Rozmowa na temat wiersza: Czym jest 

dom wg. autorki wiersza? 

Określanie przez dziecko, co dla niego 

oznacz słowo „dom”. 

Dokończ zdanie: Dom to … 

Zwrócenie uwagi, że dom to nie tylko 

budynek, w którym się mieszka, ale 

również – i przede wszystkim – rodzina i 

więzi, które ją łączą 

 

 

 

 

Rozwiązywanie karty pracy na podstawie 

wysłuchanego wiersza. Dorysuj brakujące 

elementy, podziel na sylaby i głoski 

wyrazy pod obrazkami 
Słuchanie ciekawostek o świętach 

majowych z punktu widzenia dziecka 

Słuchanie opowiadania „Majowe święta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=3qBRmtxOIIw
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM


 Karty pracy cz. 4 s 30,31,32,33,34 

 Książka s. 78,79,80,81 
 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Sprawdź to - > Wyjątkowe dni w roku - > Święta majowe 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

Praca z książką 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

2.   

 Rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie i dodawanie – załącznik  
nr 3 

 Zabawy matematyczne – „Zgodnie z rytmem” – Karta pracy nr 4 

 Zadania tekstowe – załącznik nr 5 

 Karta pracy cz. 4 s. 28,29, 36,37 

 Gra edukacyjna - Kształty 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/ksztalty 

 Piosenka utrwalająca kształty – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

123 Cyferki - > Kolory i kształty -> Podstawowe figury geometryczne 

123 Cyferki -> Tyle samo, mniej, więcej 

 

Dziecko rozwiązuje zadania przy użyciu 

liczmanów (klocków, kredek itp.) 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, zadań tekstowych 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

Zabawa z kształtami 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

3.   

 Nauka piosenki „Piosenka młodego patrioty”, słowa: J. Kobyliński, tekst – 

załącznik nr 7,  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo&t=48s 

 Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

 Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem”, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=29s 

 Słuchanie ciekawostek o Unii Europejskiej – linki: 

Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM 

 Karta pracy cz. 4 s. 35,36,37 
 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
abc Literki - > słyszę i wymawiam głoski 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. 

Próby śpiewania pierwszej zwrotki i 

refrenu piosenki przez dziecko. 

Śpiewanie hymnu, utrwalenie słów hymnu 

Zabawy przy muzyce 

Podróż przez polskie miasta z muzyką. 

Utrwalenie nazw miast. 

Słuchanie ciekawostek o Unii Eurpejskiej 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

4.   

 Zabawy rytmiczne „Wartości rytmiczne w podskokach” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

Rytmiczna rozgrzewka 

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/ksztalty
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


 Taniec siedmiokroczek – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI 

 Czas na zumbe – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-
mcRKL 

 Hymn Unii Europejskiej – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc 

 „Herb Parzęczewa” – narysuj herb Gminy  Parzęczew 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
            Świat - > Świat wokół nas -> Polska - > mieszkam w Europie 

 

Propozycje ćwiczeń z muzyką dla dziecka 

 

 

Odsłuchanie  „Ody do radości” 

 

Narysuj herb Gminy Parzęczew 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

5.   

 Słuchowisko „Syrena” (legendy warszawskie) – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 

 Smok Wawelski – piosenka dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=UEDujCiSLYo 

 Praca plastyczna – „Polska legenda” 
 

 

 

 Karta pracy cz. 4 s. 38 
 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

abc Literki - > sylaby i wyrazy 

 

Słuchanie legend warszawskich w formie 

słuchowiska oraz piosenki o Smoku 

Wawelskim 

 

Wykonaj ilustrację przedstawiającą 

wybraną legendę (dowolną techniką) na 

podstawie wysłuchanego słuchowiska 

bądź piosenki 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL
https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc
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Załącznik nr 1 

A. Rumińska " Mój dom": 

Ślimak ma swój domek, choć taki malutki, 

piesek się może schować do psiej budki. 

Ptaszki mają gniazda, liski mają norę, 

Kurki mają kurnik, a krówki – oborę. 

My też mamy swoje domy, małe albo duże, 

a przed domami ogródek i podwórze. 

Bawimy się na podwórku wesoło i miło, 

żeby potem w domu pięknie nam się śniło. 

 

 

Dorysuj brakujące elementy, podziel na sylaby i głoski wyrazy pod obrazkami 

 

 

 

Ślimak Muszla 



 

 

Pies Buda 
 

 

Ptak Gniazdo 



 

 

Kura Kurnik 

 

 

Krowa Obora 



 

 

Lis Nora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek Dom 
Załącznik nr 2. Podziel wyrazy na sylaby, głoski. Wpisz brakujące litery litery w wyrazach. Pokoloruj symbole narodowe. 



 



Załącznik nr 3. Zadania tekstowe. Liczenie przy użyciu liczmanów 

 

 Osiem owiec baca pasie, lecz dwie wilki mu porwał. 

 Ile owiec teraz pasie baca na swej hali? 

 

 Na zielonej hali raz się tak zdarzyło, 

że dwóm starym owcom po trzy się urodziło. 

Ile wszystkich owiec jest teraz w zagrodzie? 

 

 Do zagrody wpędził dziewięć owieczek dzielny baca młody. 

Ale trzy owieczki uciekły z zagrody. 

Ile ich ma teraz dzielny baca młody? 

 

 Na łące pod szczytem, tam gdzie siana kopce,  

pasie młody baca cztery białe owce. 

Cztery czarne też pasie. 

Ile wszystkich owiec baca ma w swym stadzie? 
 



Załącznik nr 4 

 

Załącznik nr 5 



 



Załącznik nr 6 

„Piosenka młodego patrioty”, słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta 

Polską znam flagę i polskie godło 

Hymn ojczysty pamiętam. 

 Bo moje miasto, bo moja wioska 

            To Polska, to Polska, to Polska! 

            A biało czerwone są barwy ulubione 

            To Polska, to Polska, to Polska! 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

            To Polska, to Polska, to Polska! 

            A biało czerwone są barwy ulubione 

            To Polska, to Polska, to Polska! 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 


