
Drogie Myszki i ich Rodzice  !  

Dziękujemy, za Wasze starania i wykonane przez Was prace. Dziękujemy za 

kontakt z nami,   przesyłane zdjęcia  i filmiki. Wiemy, że czasem trudno 

zmotywować się do pracy, my dorośli – też często  mamy z tym problem, 

jednak  wierzymy w Was i nie poddajemy się razem!  

W tym tygodniu chciałybyśmy przybliżyć Wam naszą miejscowość i nasz  

region.  

Poniedziałek 

1. Poznajemy naszą miejscowość –poszukaj wspólnie z rodzicami widokówki, 
zdjęcia ilustracji przedstawiającej   miejscowość w której mieszkasz, jeżeli nie 
masz takich poszukaj informacji o Golubiu – Dobrzyniu  z Internetu.  

Golub – Dobrzyń z lotu ptaka - 
https://www.youtube.com/watch?v=8O3mU3e55XE 

 
2.. Wykonaj karty pracy (zaczynamy nową część 5) str.  3,4. W razie wątpliwości 

co do wykonania prosimy o kontakt. 

Zadanie dodatkowe dla chętnych: 

Narysuj dom w którym mieszkasz (Czy to będzie dom jednorodzinny, blok czy 

kamienica? )  lub zabytek Golubia – Dobrzynia  - praca plastyczna.  Wybierz 

temat pracy oraz technikę , możesz łączyć kredki z wyklejaniem, zrób tak jak 

podpowiada Ci wyobraźnia.  

Wtorek 

1.Podróż do Warszawy –Przeczytajcie dzieciom   opowiadanie Strękowskiej-
Zaremby – „ A u nas……” . – tekst dołączony(książka  s. 68 – 71), porozmawiajcie 
z dziećmi na temat różnic zamieszkania w dużej  i w małej miejscowości. Gdzie 
dzieci wolałyby mieszkać? 

2. Jeżeli posiadacie w domu atlas lub mapę  Polski, wspólnie z rodzicami 

poszukaj i wskaż Warszawę. 

3.Zabawa ruchowo – naśladowcza „Podróż do Warszawy” – wyobraź sobie , 

że masz już prawo jazdy i możesz kierować autem. Najpierw naśladuj 

https://www.youtube.com/watch?v=8O3mU3e55XE


czynności związane z pakowaniem się na wycieczkę, potem naśladuj 

czynności związane z wsiadaniem do auta, zapinaniem pasów, możesz 

„zatankować paliwo” i …. ruszamy na wycieczkę do Warszawy, jedź powoli i 

ostrożnie, zaparkuj i nie zapomnij o  naśladowaniu dźwięków auta. Kiedy już 

dotrzesz naśladuj zachowanie turysty oglądającego zabytki – do tej zabawy 

użyj dużo wyobraźni i szczyptę humoru 

4. Wykonajcie karty pracy  cz.5 str.  5,7 

Zadanie dodatkowe  

Przegłoskuj i podziel na sylaby  słowa:  stolica, Polska, Wisła , kraj.  

 

Środa 

Szafarnia – miejsce pobytu Fryderyka Chopina  
 

1. Obejrzyjcie filmik o znajdującej się niedaleko nas Szafarni  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hiJTHAiZKF0 

2. Pokolorujcie najpiekniej jak potraficie portret F. Chopina , zapamiętajcie 
,że byl on znanym na całym świecie kompozytorem.  
 

3. Zadanie dodatkowe – poproście rodzicówo włączanie utworu Fryderyka 
Chopina –walc cis –mol lub inny, zatańczcie do niego “tak jak wam 
dusza gra”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ 

  
Czwartek 

1. Co jest cięższe a co lżejsze ? - cięższe zabawy badawczo- matematyczne. 
Porównujemy ciężar różnych przedmiotów będących w domu. 

Zachęcam do wykonania najprostszej domowej wagi: - potrzebujemy równy 

kijek, około50 cm, 2 reklamówki jednorazowe, sznurek. Na środku kijka 

wiążemy sznurek, na końcu kijka po jednej i drugiej stronie reklamówkę, 

https://www.youtube.com/watch?v=hiJTHAiZKF0
https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ


równoważymy , wkładamy drobne przedmioty. Dzięki tej „domowej” wadze 

dzieci mogą poznać ciężar różnych przedmiotów. Ważne a by wytłumaczyć 

dzieciom, że to co jest ciężkie przyciąga do dołu, lekkie idzie do góry.  

2. Wykonaj karty pracy kp 5 str 8,9 
 

Zadanie dodatkowe dla chętnych: 

Tor przeszkód (poduszki, miski, szczotki, krzesła)- Stwórz swój tor przeszkód, 

pokonaj go wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami. 

 

Piątek 

Mój adres zamieszkania 

1. Poproście rodziców o to, aby przypomnieli  Wam  adres zamieszkania , 
nauczcie się go na pamięć.  
 
Kto potrafi pisać może go zapisać na dużej kartce papieru i ozdobić 
według   własnego uznania . 

2. Wykonajcie karty pracy 5 str. 10,11.  

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych 

 2. Budujemy miasto- zbudujcie z klocków miasto i pokażcie nam, jeśli chcecie 

możecie okleić różne kartoniki, pudelka kolorowym papierem, wyciąć i 

nakleić okna , drzwi, stworzycie w ten sposób bloki domy, spróbujcie nakleić 

to na tekturkę, drzewa możecie zrobić z rolek po papierze toaletowym i 

bibuły, stworzycie makietę miasta. Wierzymy w Waszą kreatywność.  

 
Drodzy Rodzice! 
Wiemy, że czasami trudno jest Wam zrealizować wszystkie zadania, róbcie 
tyle ile jesteście zrobić danego dnia, zachęcajcie dzieci do wybierania zadań, 
chwalcie za każdą aktywność. Pozwólcie im poruszać się jak najczęściej, 
czytajcie i zadawajcie pytania , dzięki temu dzieci będą rozwijać  myślenie. 
Dajcie kredki, mazaki, farby niech tworzą swoje dzieła. Rozmawiajcie o 



emocjach, bądźcie wsparciem dla dzieci. Głoskujcie przy okazji domowych 
czynności, dzielcie na sylaby nazwy przedmiotów domowego użytku. 
Trzymamy za wszystkich kciuki.  
 
 

 
Treść opowiadania „A u nas…” Z. Strękowskiej  

 
Olek mieszka w Warszawie od urodzenia i kocha to miasto. Lubi przyglądać 
się samochodom mknącym po szerokich ulicach, słuchać warkotu silników, 
zachwycają go wysokie budynki, z dumą myśli o Stadionie Narodowym. 
Przepada za wizytami w Centrum Nauki Kopernik, w pizzerii na Starym 
Mieście, w lodziarni na Saskiej Kępie. Lubi hałas, gwar, tłum. Jest przekonany, 
że Warszawa to najlepsze miejsce na świecie.  
– Dlaczego? – spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się z 
małej, cichej miejscowości. 
– Co za pytanie? Bo jest duża – odpowiedział Olek. 
– Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do 
sklepu, a tu wszędzie daleko – zauważył Felek. 
– Za to do kina miałeś dalej. Było u was chociaż jedno multikino albo park 
rozrywki i kręgielnia? Na pewno nie. – Olek starał się przekonać Felka, że 
mieszkanie w stolicy ma same dobre strony. Mówił o placach zabaw, 
fontannach nad Wisłą, o teatrach dla dzieci, występach klaunów na placu 
Zamkowym, o muzeach, zabytkach, o pięknych pawiach w Łazienkach, na 
koniec wspomniał nawet o operze. Mimo to Felek nie był przekonany. „A u 
nas sami robimy teatr, amatorski”, marudził, „A u nas wszędzie jest zielono, 
nie tylko w parku”, „A u nas ptaki śpiewają jak w operze”, „A u nas wszyscy 
się znają”, „A u nas bażanty i zające przychodzą pod sam dom”. 
Olek musiał przyznać, że Felek ma trochę racji. Mimo to uważał, że 
Warszawa nawet bez bażantów i zajęcy pod oknem jest przepiękna. 
Wieczorem, gdy patrzył na oświetlone ulice i mosty, czuł się jak w zacza-
rowanym świecie. Przed jego oczami rozgrywał się niezwykły pokaz świateł i 
cieni. Któregoś dnia zaprosił Felka do siebie, żeby mu pokazać najładniejsze 
zdjęcia nocnej Warszawy zrobione przez mamę i tatę. 
– Wezmę piłkę, pogramy potem na podwórku – ucieszył się Felek. 
Olek się zawahał. – U nas jest zakaz gry na podwórku – powiedział 
niechętnie. 
– Naprawdę? – Felek szeroko otworzył oczy. Dopiero gdy zobaczył tabliczkę z 
zakazem na ścianie bloku kolegi, uwierzył, że to nie żart. – Rowerami też 
zakazują wam jeździć? – spytał ze współczuciem. 



– Można jeździć po ścieżkach rowerowych – bąknął Olek. Zrozumiał, że nie 
będzie łatwo przekonać Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się 
o pomoc do rodziców. Po długiej naradzie wspólnie ułożyli pewien plan. 
W sobotę cała rodzina Olka i zaproszony przez nią Felek pojechali do zoo. 
Felek nie mógł oderwać oczu od egzotycznych zwierząt, które dotąd widział 
tylko w telewizji. Ani razu nie powiedział „A u nas...”. Brzuchate słonie, 
pręgowane tygrysy, pękate hipopotamy i długoszyje żyrafy wprawiały go w 
zachwyt. 
– Czytałem, że żyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę – powiedział tata. 
– Ciekawe, co robią po obudzeniu? – zastanawiał się Felek. 
– Myją szyje – włączyła się do rozmowy Ada. 
– To możliwe – zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, żeby spojrzeć żyrafie 
w oczy. 
Olek był zadowolony z wrażenia, jakie zrobił na Felku ogród zoologiczny. Być 
może przekonał go, że mieszkanie w stolicy jest bardzo przyjemne. Spojrzał 
pytająco na kolegę. Podobało mi się – przyznał Felek. Jednak po namyśle 
dodał z figlarnym uśmiechem: – A u nas widziałem krowę w okularach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


