
Witam wszystkie ,,Pszczółki” i Rodziców                                  

w  ostatnim tygodniu kwietnia 

 

Specjalnie dla Was dzieciaki przygotowałam krótki filmik. 

W trakcie jego oglądania możemy przypomnieć sobie, co 

się działo w tym roku w naszej grupie  

 

Zapraszam : 

https://animoto.com/play/bAOvXCD0moQQigYiFxIHbw 

 

Proszę zobaczyć również,  jakie kreatywne pomysły pojawiają się  u dzieci          

i rodziców  

Poniżej Emilka z siostrą Olą prezentują malunek na ścianie, który samodzielnie 

wykonała  ich  mama. Brawo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://animoto.com/play/bAOvXCD0moQQigYiFxIHbw


Zobaczcie też pracę Oskara . 

 

Oskar do zrobienia pracy wykorzystał  swoją 

piłkę. 

Najpierw pomalował ją farbą do malowania 

ścian, a potem użył farb plakatowych. 

Piękna praca   

 

 

Tematyka tygodniowa -Moja miejscowość, mój region  

 

Uwaga! 

 Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.4  obejmuje strony  od 20-

28 ( fioletowa książka). 

Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań s.70-71 (książka z 

kwiatkami) . 

 

Proszę rodziców o czytanie poleceń i tekstów . 

 



27.04  Poniedziałek 

Temat dnia- Małe miasteczko 

  Na początek posłuchamy wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby 

Małe miasteczko. 

 

 

 

W małym miasteczku nie ma 

wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów            

i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

 

 

 

 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy;                                           

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

 

 

 Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

 

 
 

Odpowiedzcie teraz  proszę na pytania do wiersza: 

 Jak wygląda małe miasteczko? 

 Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 
(Dzieci wskazują  różnice między miasteczkiem, a dużym miastem). 

 

 Teraz zapraszam Was do zobaczenia mojej  prezentacji o naszym 

mieście. 

 

 

Mam nadzieję, że rozpoznacie niektóre miejsca w Rudzie Śląskiej. 

Dowiecie się również nowych wiadomości. 

 
Rodziców proszę o czytanie tekstów zawartych w prezentacji  

 

podaję link ( prezentacja w formacie pdf ) 

 
https://drive.google.com/file/d/1vMg1-h_e3V9FofJUuZUzbjb59s6Y9wm5/view?usp=sharing 
 

 

Pytania po obejrzeniu prezentacji: 

 Z ilu dzielnic składa się Ruda Śląska? 

 Jakie inne ciekawe miejsca znasz w Rudzie Śląskiej? 

https://drive.google.com/file/d/1vMg1-h_e3V9FofJUuZUzbjb59s6Y9wm5/view?usp=sharing


 Jak uważasz, czy Ruda Śląska jest miasteczkiem, czy dużym miastem? 

 

 

 Na koniec wykonamy jeszcze ćwiczenia z kart pracy cz.4 od s.20-22. 

W większości będą to ćwiczenia graficzne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link do kart pracy cz.4 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 

28.04 Wtorek 

Temat dnia- Najpiękniejsze miejsce świata 

 Dzisiaj zaczniemy od piosenki pt. ,,Najpiękniejsze miejsce świata”. 

 

Zwrotka I 

Są na całym świecie miasteczek 

tysiące  

i są też wioseczki jak z bajeczki.  

Tutaj bloki różne, biurowce , 

wieżowce,  

tam domki, łąki, pola, rzeczki 

 

Ref.: 

A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę 

się do snu.  

Tutaj swoje mam radości i troski.  

Każde drzewo tutaj znam, każdą 

drogę tu i tam.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


To jest mój kawałek Polski.  

Najpiękniejsze miejsce świata,  

Taki to mój mały cud ! 

Zwrotka II 

Słychać tu tramwaje i gwar na 

chodnikach.  

Gdzieś indziej jak gdaczą sobie 

kurki.  

W jednym miejscu śmiechy, a w 

drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

 

Zwrotka III 

Ktoś pokochał morze lub dom nad 

jeziorem.  

Ktoś góry, gdzie czystej wody 

zdroje.  

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy 

wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje

 

Podaję link do odsłuchania piosenki ( po zalogowaniu   do serwisu Mac edukacja 

/wychowanie przedszkole/piosenki i utwory muzyczne/Nowe przygody CD2 poziom BB+, 

utwór nr 12)  

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

 Najpierw posłuchaj, a potem możesz przy piosence pomaszerować lub klaskać 

podczas refrenu. 

 

 Następnie wykonamy ćwiczenia z kart pracy cz.4 od s.23-25 

W zdaniu ze strony 23 będzie nam potrzebny herb Rudy Śląskiej. 

Zobacz poniżej: 

 

 

 

 
 

 

   Herb Rudy Śląskiej przedstawia 

połowę orła śląskiego i św. Barbarę.  

Święta Barbara jest patronką górników    

oraz miasta.. 

 

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb


 

link do kart pracy cz.4 

       https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 Przygotowałam jeszcze jedno zadanie. Poniżej prezentuję link do tekstu 

Jak żyli ludzie, proszę rodziców o przeczytanie go dzieciom  

 

 

 

 

 

 

 

 

  link z tekstem do czytania i  wydruku: 

   https://drive.google.com/open?id=1wGzOqOsJPzEuVV966EZjxbAZW2xbK38f 

 

Następnie poproszę dzieci, aby zaznaczyły wybrane litery w tekście na 

kolorowo np.   wszystkie a na niebiesko, k na czerwono itp. Tak jak 

robiliśmy to w przedszkolu. A może wam się uda jakiś fragment tekstu 

przeczytać samodzielnie? 

(Można oczywiście do tego ćwiczenia znaleźć inny tekst , jeżeli nie ma 

możliwości wydrukowania). 

 

 Na zakończenie przedstawiam pomysł, który się Wam spodoba . 

Na pewno macie w domu jakieś  klocki.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://drive.google.com/open?id=1wGzOqOsJPzEuVV966EZjxbAZW2xbK38f


W czasie wolnym zbudujcie z nich dom. Może być duży, mały, wysoki albo 

niski. Wszystko zależy od Waszej fantazji. 

Chętnie zobaczę domy, domki lub wieżowce. Zdjęcia jak zwykle można 

przesłać do mnie na adres ninamiliczek@gmail.com 

 

 

 

29.04  Środa 

Temat dnia – Miejsca, które znam 

 Na  początku posłuchajcie wiersza Bożeny Formy Droga do przedszkola. 

 

Codziennie wczesnym rankiem  

zawsze drogą tą samą  

do przedszkola maszeruję 

 razem z moją mamą.  

Mijam skrzyżowanie,  

sklepy, park i szkołę  

potem kilka domów  

i widzę przedszkole.  

 

Chociaż jestem mały,  

to swój adres znam.  

Do domu potrafię   

drogę wskazać sam. 

mailto:ninamiliczek@gmail.com


 

Popatrzcie na zdjęcie powyżej. Poznajecie ten budynek? Spróbujcie opisać, jak 

wygląda nasze przedszkole, co się w nim znajduje, gdzie jest sala Pszczółek? 

Jaki ma numer nasze przedszkole? 

 

A teraz przypomnijcie sobie swój adres zamieszkania.  

 

 

 Następnie wykonamy ćwiczenia z kart pracy cz.4 od s. 26-28. 

 

Na stronie  nr 27 znajduje się mapa Polski. Czy wiesz w którym miejscu na 

mapie jest nasze miasto Ruda Śląska? 

 
link do kart pracy cz.4 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 Na zakończenie możesz przypomnieć sobie piosenki  

o tematyce  wiosennej  

 
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

 

lub o Ziemi 

 
https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12 

 

 

 

 

 

 

30.04  Czwartek 

Temat dnia – Kim jesteś ? 

 

Moi drodzy ! 

Nadchodzi nowy miesiąc, a na początku majowe święta. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://drive.google.com/open?id=16GAd76h06B72_KZIuiAShJqbaTUuek12


 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdźcie w kalendarzu, w jakie dni tygodnia wypadają poniższe święta: 

 

 Dzień 1 maja zwany jest również Świętem Pracy lub inaczej 

Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. To święto jest 

obchodzone na całym świecie 

 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Święto Konstytucji 3 Maja. To święto jest  obchodzone na pamiątkę 

uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga 

na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Posłuchajcie teraz  opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień 

Flagi. 
 

Zanim rodzic przeczyta treść, otwórzcie proszę książkę na s.70. 

 
 

 
 

link do książki 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=73 

 

 

W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej i wszystkie przedszkolaki będą malować chorągiewki. 

– A po co? – spytała Lenka. 

– Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. 

– Na czerwony – powiedział Szymek. 

– Nie. Na biały – sprostowała Ada. 

– A po co? – ponownie spytała Lenka. 

– Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – wyjaśniła 

pani. 

– Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan. 

– Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z tej 

okazji możemy nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – Drugiego 

maja przemaszerujemy przez całe osiedle. 

– Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert. 

– To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. 

Hubert się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. Jeśli już 

wręczać prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością 

nie są ani flagami, ani 

chorągiewkami. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=73


Wszyscy lubią malować, więc chwilę poźniej Ada, jej koleżanki i koledzy z 

zapałem przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było wcale 

proste. Wymagało szczególnej uwagi. Ci, którzy się zagapili i zamalowali na 

czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli 

malować od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być 

tylko w połowie czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy. 

– Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są 

strasznie trudne do wykonania – pocieszyła ją Lenka. 

– Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani mrówek, ani 

much, tylko czerwony pas na białej chorągiewce. 

W Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w radosnym marszu 

po osiedlu. Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie wykonaną biało 

czerwoną chorągiewkę. Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk 

przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, robią coś bardzo ważnego. Żałowała, 

że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. Przechodnie z podziwem 

patrzyli na maszerujących. 

– O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w sukience 

w paski. 

Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-czerwoną 

chorągiewką i że jest Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś 

urośnie. 

– Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – 

powiedziała. 

– Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka. 

Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały 

kosmonautom i kosmitom. Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią 

świętują mali Polacy. 

 

 

 A teraz spróbujcie całymi zdaniami odpowiedzieć na pytania do tekstu:  

−− Po co przedszkolaki malowały flagi? 

−− Jak czuła się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając 

chorągiewką? 

−− Z czego była dumna? 

 

Postarajcie się również przeczytać tekst zamieszczony pod ilustracjami          

w książce ( oczywiście wspólnie z pomocą rodzica). 

 

 

 

 

 

 



 

 Niestety, w tym roku nie wyruszymy na spacer po osiedlu z flagami  

 

Możecie jednak  samodzielnie  wykonać chorągiewkę  w domu i umieścić 

np. na balkonie lub szybie okiennej . Możecie również udekorować swój 

pokój. 

 

 

 A teraz przypomnimy sobie wiersz.  

 

     Spróbuj go samodzielnie powtórzyć. 

 

 

 Wiersz Kto ty jesteś ?  (napisał Władysław Bełza) 

 

Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

 

 

 

 A czy pamiętasz jeszcze słowa hymnu?  Możesz go też posłuchać. 

 
link do hymnu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

 

Kończymy pracę w tym tygodniu.  

Życzę Wam i Rodzicom odpoczynku oraz zdrowia  

Jak zawsze, proszę o kontakt jak również zdjęcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Jestem ciekawa, jak  dzieciaki radzicie sobie z pracą w książkach, jak 

się czujecie, czy wychodzicie na spacery ? 

Co u Was słychać ? 

 

podaję adres mailowy: 

ninamiliczek@gmail.com 

 

 

 

 

W przyszłym tygodniu będziemy się zajmować tematyką 

Moja Ojczyzna. 

 

 

mailto:ninamiliczek@gmail.com

