
Drogie Myszki ! Jesteśmy bardzo dumne z waszych starań! Pięknie pracujecie!  

Drodzy Rodzice! Drodzy rodzice dziękujemy, za starania i motywowanie waszych dzieci do 
działania- wiemy, że czasami to bardzo trudne. W tym tygodniu chciałybyśmy rozwijać u 
waszych dzieci postawy patriotyczne i przypomnieć symbole narodowe. 

Poniedziałek 

1. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej, wyszukiwanie  w tekstach 
drukowanych (gazeta, książki, wymyślanie słów zawierających głoskę h bądź 
zaczynających się na –h,  dzielenie słów na sylaby; wymienianie głosek w słowach 
herbata, hak. 

2. Proszę o wykonanie kart pracy z literką h na str. 84 -87 
3. Dla chętnych dzieci memory pogodowe - gra on line 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49346 
 

Wtorek 

1. Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Katechizm dziecka polskiego” 
— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi. 
— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 
— Czem ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną. 
— Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę. 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 
Chętne dzieci mogą nauczyć się wiersza na pamięć a wy rodzice możecie nam 
przesłać filmik. Obie mamy aplikację Whatsapp.  
 
Dla ułatwienia nauki podaję link do muzycznej interpretacji 
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8 
 
2. W tym tygodniu można nadrobić zaległości w ćwiczeniach, dla chętnych załączamy 
niżej karty pracy do ćwiczeń grafomotorycznych. 
3. Zakodowany obrazek- dzieci bardzo lubią takie kolorowanki, obrazek do druku 
niżej. 

  



Środa 

1.   Zamieszczamy tu link do filmiku "Polskie symbole narodowe 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  

 Po obejrzeniu proszę o porozmawianie z dzieckiem: 

Jakie są polskie symbole narodowe? Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień 
i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?  

2. "Godło Polski" -praca plastyczna - rysuj po kropkach a następnie pokoloruj kredkami 
lub pomaluj farbami.  (godło znajduje się niżej) 

3. Dla chętnych - gry matematyczne 
http://www.przedszkole.pceluban.pl/ezeszyt/pliki/media/aplikacje/index.html 

Czwartek 

1. Obejrzyj filmik   https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk  a następnie 
wykonaj flagę – praca plastyczno – techniczna- przyda się długa wykałaczka biała 
kartka dopasowana do patyczka połowę kartki pomaluj na czerwomo z jednej i drugiej 
strony i przyklej do patyczka. 

2. Dla chętnych dzieci zabawa matematyczna on line  
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-10/ 

 

Poza tym zachęcamy do wykonania  ćwiczeń gimnastycznych w miarę możliwości 2 x w 
tygodniu. Do ćwiczeń będzie potrzebny balonik napełniony kaszą, grochem związany bez 
powietrza. 

1. Na początek swobodny  bieg, na sygnał stop dziecko układa balonik na różnych częściach 
ciała: na głowie, na barku, na karku, na barku, na ramieniu wyprostowanym w przód, w tył, w 
bok, na dłoni, na plecach, na klatce piersiowej, pod kolanem, na kolanie ugiętej nogi, na 
stopie. Przyjmują taką pozycję, by woreczek nie spadł (skłon głowy w przód, opad tułowia w 
przód, w tył, stanie na jednej nodze). 
2.  Dziecko stoi, trzyma balonik na głowie. Na sygnał rodzica wykonuje przysiad podparty, 
starając się, by balonik nie zsunął się na podłogę i wraca do pozycji wyjściowej. 
3. Rzuty balonikiem do celu np. miski. 
4. Zabawa kotka z myszką- dziecko (kotek)na czworakach odpycha balonik(myszkę) od 
siebie i zbliża się do  niego, myszki ponownie uciekają i zabawa toczy się dalej. 
5. Ćwiczenia oddechowe - dziecko podnosi balonik do góry - robi wdech, opuszcza w dół - 
wydech. 
 

Życzymy miłej zabawy i czekamy na jej efekty w postaci  zdjęć  

p. Hania i p. Wiola  
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Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku 
według kodu: 

 

Jasny brąz koloruj: C2, H2, C3, H3, C7 w prawo do H7, C8, E8, F8, H8, D9, G9. 

 

Ciemny brąz koloruj: C1, H1, B2, D2, G2, I2, B3, D3 w prawo do G3, I3, A4 w prawo do J4, A5, B5, D5, 
w prawo do G5, I5, J5, A6 w prawo do D6, G6 w prawo do J6, A7, B7, I7, J7, B8, I8, C9, H9, D10  w 
prawo do G10. 

 

Czarny koloruj: C5, H5, E6, F6, D8, G8, E9, F9. 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


