
Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.  

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i gotowi do dalszej zabawy. 

 

Chciałabym w tym tygodniu szczególnie pochwalić Zuzię za zaangażowanie. Jej prace są 

starannie wykonane. Jest mi ogromnie miło, że Zuzia zechciała zrobić kostki i pobawić 

się w zabawę matematyczną. SUPER  Wrzucam też kilka prac Zuzi z wcześniejszego 

tygodnia. Zobaczcie jakie piękne zwierzątka wyszły z niepotrzebnych przedmiotów.  

 

 
 

 

Drugą dziewczynką 

szczególnie aktywną  

w minionym tygodniu była 

Klaudia.  

 

Wykonała śliczny herb Rudy 

Śląskiej oraz budynki  

z klocków. SUPER  

 

 

 

 



04-08.05.2020r. Moja ojczyzna 

 

04.05.2020r. Zakochany w syrenie 

 

 Ćwiczenia poranne 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Hop – bęc.  

Maszerują w różnych kierunkach swojego pokoju. Na hasło: Hop wyskocz w górę, a na hasło: 

Bęc – przykucnij. Po wykonaniu tych czynności ponownie przejdź do marszu. [powtórz 10 

razy] 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Sięgnij jak najwyżej.  

Wspinaj się na palce, wyciągaj ręce naprzemiennie w górę, aby sięgnąć jak najwyżej; 

następnie wykonaj siad klęczny, przyciskaj głowę do kolan – staraj się zwinąć,  

w jak najmniejszą kulkę. [powtórz 10 razy] 

 Ćwiczenia nóg Jak sprężynka.  

Wykonuj rytmiczne przysiady i wspięcia w tempie uderzeń rodzica o biodro.  

 Ćwiczenie równowagi Kto potrafi?  

Dotknij prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie; wytrzymaj chwilę w tej pozycji. 

[powtórz 10 razy] 

 Podskoki Haczyki.  

Spaceruj w różnych kierunkach. Na hasło: Haczyki, dobierz się w parę z rodzicem, podajcie 

sobie prawe ręce zgięte w łokciach i podskakujcie – najpierw w prawą stronę a potem,  

po zmianie rąk, w lewą stronę. [powtórzcie 10 razy] 

 

 

 Zabawa Rozwijamy zdania.  

 

Przyjrzyj się obrazkowi obok. Twoim zadaniem będzie rozwijać zdanie, 

dodając kolejne słowa.. Np.: Kot pije mleko. Kolejne zdanie może brzmieć - 

Szary kot pije mleko. Następne zdanie powiedz Ty.  

 

[Szary kot pije mleko z miski. Szary kot pije mleko z różowej miski.] 

 

 

Oto kilka innych obrazków: 

Panda śpi.  

 

[słowa, które możesz użyć: biało-czarna, na drzewie] 

 

 

 

 

 

 

Motyl siedzi. 

 

[biało-czarny, na kwiatkach, czerwonych] 



 

 

 

Chłopiec sadzi. 

 

[np.: mały, w zielonej, czapce, roślinkę,  

w ziemi/ogrodzie] 

 

 

 

 

 

 

Syrenka trzyma miecz 

 

[Warszawska, dłoni, lewa, prawa, tarcza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś obchodzimy szczególne święto a mianowicie  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 

 
https://korsze.pl/PL/1000/187/DZIEN_STRAZAKA-ZYCZENIA/k/ 

 

Pamiętajcie o numerze alarmowym 998 ! 

 

 

https://korsze.pl/PL/1000/187/DZIEN_STRAZAKA-ZYCZENIA/k/


05.05.2020r. Stolica, Wisła, syrenka 

 

 Zabawa ruchowa Bieg z przeszkodami.  

Pomoce: dowolne przedmioty 

 

Będąc w Twoim wieku uwielbiałam biegi przez przeszkody. Teraz będziesz miał/a okazję 

samodzielnie stworzyć własny tor przeszkód z dostępnych w domu przedmiotów. Sam/a 

zdecydujesz jakie i w jakiej kolejności ułożysz przeszkody.  

Kilka propozycji przeszkód:  

 ustaw butelki w odstępach – mogą posłużyć jako pachołki do slalomu, 

 połóż skakankę/sznurek/ zrolowane prześcieradło – posłuży jako linia do przejścia  

na wprost np. tiptopami (stopa za stopą) 

 możesz wykonać w między czasie, w wyznaczonym punkcie kilka 

przysiadów/pajacyków 

 ustaw kosz/garnek w małej odległości i przygotuj piłkę/piłki- spróbuj trafić do celu 

 weź książkę i spróbuj przejść z nią jakiś odcinek na głowie, tak by nie spadła. 

 

 Wykonanie małej mapy Polski.  

Pomoce: obraz mapy, plastelina, wydrukowany/narysowany kontur mapy na kartce.  

 

Przypatrz się obrazkom, na których 

jest mapa Polski. Na pierwszym 

masz podpowiedź gdzie jest stolica 

Polski oraz mniej więcej Twoja 

miejscowość. Natomiast na drugim 

zaobserwujesz zaznaczone 

różnymi kolorami wyżyny, niziny, 

góry. 

Twoim zadaniem na początek 

będzie naklejenie cienkiego 

wałeczka plasteliny  

po narysowanym śladzie drogi 

Wisły w odpowiednim kolorze 

(niebieskim). Następnie wypełnij 

plasteliną wnętrze konturu mapy 

(góry, niziny, wyżyny) zgodnie  

z kolorystyką na wzorze. Na koniec 

zaznacz Warszawę i swoje miasto 

czerwoną kropką z plasteliny.  

Powodzenia i pamiętaj, żeby mocno 

rozetrzeć plastelinę.   

 

 
Obrazek obok znajduje się w Twojej książce 

na stronie 30. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.05.2020r. Warszawska Syrenka 

 

 Praca plastyczna Warszawska Syrenka.  

Pomoce: ołówek, bibuła, wydrukowana syrenka, klej, nożyczki 

 

Na początek  weź ołówek do ręki i dokończ rysunek (po przerywanych liniach). Teraz proszę 

potnij bibułę na kawałki i zrób z nich kuleczki. Następnie wyklej nimi Warszawską Syrenkę. 

Kolory możesz dobrać dowolnie.  

 
Pożyczone  z https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/ 

https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/


Jeśli masz ochotę kliknij w poniższy link a zobaczysz baśń o Warszawskiej Syrence. 

BAŚNIE I BAJKI POLSKIE - Warszawska Syrenka https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-

polskie,warszawska-syrenka,40273064 

 

 Zabawa dydaktyczna Tworzymy kolekcje.  

Pomoce: kartki papieru, obrazki z gazet lub samodzielnie narysowane obrazki na których 

będą przedmioty kojarzące się z różnymi sklepami (np. meblowy, zabawkowy, odzieżowy, 

spożywczy), długopis. 

 

Poproś rodzica lub spróbuj sam/a napisać na kartkach SKLEP MEBLOWY, SKLEP 

ZABAWKOWY, SKLEP ODZIEŻOWY, SKLEP SPOŻYWCZY. Następnie wytnij z gazet 

lub narysuj/ wydrukuj po kilka obrazków z przedmiotami pasującymi do sklepów (np.: szafa, 

stół, kanapa, krzesło, lalka, miś, autko, klocki, spodnie, bluzka, czapka, buty, sok, chleb, 

pomidor, mało). Teraz rozłóż w pokoju kartki z nazwami sklepów a obrazki rozrzuć.  

Twoim zadaniem będzie chodzić po pokoju, a na hasło np. sklep odzieżowy – jak najszybciej 

znaleźć wszystkie pasujące elementy. Tak z każdym sklepem. 

 

Na koniec przyjrzyj się kartkom z napisami oraz przyporządkowanymi do nich obrazkami  

i nazwij je (artykuły). Spróbuj dookreślić jaka to grupa rzeczy np. bluzka, spodnie …  

to ubrania.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,warszawska-syrenka,40273064
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,warszawska-syrenka,40273064


07.05.2020r. Mieszkamy w Europie 

 

 Opowieść ruchowa Podróżujemy po Włoszech.  

Pomoce: dowolna relaksacyjna muzyka np. https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg 

 

Wsłuchaj się w słowa Rodzica. 

 

Podróż rozpoczynamy samochodem. (Poruszaj się po pokoju, naśladując odgłos auta: brum, 

brum, brr, brr). A teraz czas na odpoczynek. Kładziemy się na miękkiej, zielonej trawie, 

słuchamy odgłosów ptaków, szumu lasu. (Słuchaj nagrania relaksacyjnej muzyki). W dalszą 

podróż wyruszamy rowerem. (Leż na plecach i naśladuj jazdę na rowerze). A teraz czas na 

piknik. Zjemy pyszne spaghetti. (Naśladuj wsysanie makaronu, gryzienie, oblizywanie ust po 

smacznym posiłku). Pod koniec naszej podróży odpoczniemy na plaży nad ciepłym Morzem 

Śródziemnym. (Leż na plecach, naśladuj opalanie się, pływanie).  

Na koniec możesz przywitać się w języku włoskim mówiąc: Buongiorno (czyt. bondżorno) – 

dzień dobry. 

 

 Masażyk Pizza 

 

Usiądź wygodnie w siadzie skrzyżnym przed rodzicem. Rodzic zrobi Ci masaż pt. Pizza. Później Ty 

wykonasz go rodzicowi.  

 
https://www.charezinska.pl/wierszyki-masazyki-pizza/ 

 

Składniki możecie wybrać sami. Dla ułatwienia przesyłam link, pod którym znajdziecie film  

z przykładowo wykonanym masażem. Miłej zabawy    

https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg
https://www.charezinska.pl/wierszyki-masazyki-pizza/
https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q


 

 

 

08.05.2020r. Dania też leży w Europie 

 

 Zabawa ruchowa Podróżujemy po Europie.  

 

Zwiedzimy dziś Europę różnymi środkami lokomocji. Na klaśnięcie w dłonie będziesz 

podróżował/a samochodem- biegaj wtedy po pokoju i naśladuj rękami kręcenie kierownicą 

oraz wydawaj odgłosy samochodu (brum, brum, brum). Na dźwięk pukania do drzwi będziesz 

podróżował/a pociągiem – chodź po pokoju u naśladuj odgłosy poruszającego się pociągu 

(ciuch, ciuch, ciuch). Natomiast na tupnięcie nogą będziesz podróżował/a samolotem –  

z rozłożonymi w bok ramionami naśladuj lot samolotem, wydając odpowiednie odgłosy 

(wrrrr, wrrrr, wrrrr). Powtórz zabawę kilka razy.  

 

 Praca plastyczna Flagi 

Pomoce: kartki, kredki/farby, patyczki, klej/taśma 

 

Na zakończenie tygodnia wykonaj proszę trzy flagi: Polski, Dani  

i Włoch. Na obrazku obok masz flagę Danii (czerwona z białym 

krzyżem) oraz Włoch (zielono-biało-czerwona). Natomiast flagę Polski 

już znasz (biało-czerwona). Możesz wykonać je kredkami, farbami, 

bibułą lub wycinając z kolorowego papieru. Na koniec przyklej flagi  

do patyczków/słomek i możesz ozdobić nimi kwiatka (wbijając  

w ziemię).  

 

Powodzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za kolejny tydzień zabawy i zachęcam do podzielenia się efektami przez maila 

(p.szymanska@mp18.pl). 

 

 

Pozdrawiam i do zobaczenia  

p. Patrycja Szymańska 

mailto:p.szymanska@mp18.pl

