
 
 Drogie Myszki i Drodzy 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 dzieci zapoznają się z tematyką Unii Europejskiej, utrwalą symbole 

narodowe i poznają ciekawostki o Warszawie. 

Poniedziałek  

1.  Drodzy rodzice przeczytajcie dzieciom opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby "Dzień 

Flagi". (Opowiadanie poniżej), w książce na str. 72-73 znajduje się ilustracja do opowiadania. 

Poproście dziecko by odpowiedziało wam co oznaczają kolory naszej flagi? Zapytajcie czy 

zna inne symbole narodowe, wytłumaczcie dzieciom, czym jest szacunek do Ojczyzny. 

Dzieci mogą przeczytać tekst pod opowiadaniem i dokończyć zdanie. 

 

2.  Wykonaj Kartę Pracy na str. 14 - naklejcie w odpowiednich miejscach na mapie odszukane 

wśród naklejek wyrazy: Odra, Wisła, Bałtyk, stolica, Tatry. 

 

Karta pracy na str. 15- przeczytajcie tekst, pokolorujcie flagę, rysujcie szlaczki po śladzie a 

potem samodzielnie. 

 
Zadanie dodatkowe 

Pokoloruj symbole narodowe - załącznik znajduje się niżej - utrwalisz znajomość symboli 

narodowych. 

Wtorek  

1. Warszawa- wyszukaj wspólnie z rodzicami w Internecie ciekawostki o Warszawie, 

widokówki, zdjęcia, poszukaj Herb Warszawy, Stare Miasto, pomnik Syrenki, Pałac Kultury i 

Nauki, Łazienki, Stadion Narodowy. 

 

2. Zabawy ruchowe- rozwijanie sprawności ruchowej z udziałem rodziców, rodzeństwa. 

Do zabawy będą potrzebne butelki z wodą i muzyka dowolna.  

 Ustawcie je na podłodze, zwracając uwagę na zachowanie odległości między nimi. 

usiądźcie przed swoją butelką skrzyżnie, z wyprostowanymi plecami. Podczas 

muzyki, biegajcie pomiędzy butelkami, postarajcie się żadnej nie przewrócić. Na 

przerwę w muzyce trzeba odnaleźć swoją butelkę i usiąść przed nią w pozycji 

wyjściowej. 

 W siadzie skrzyżnym, przekładajcie butelkę nad głową, z prawej ręki do lewej i 

odwrotnie. Następnie, w siadzie klęcznym, odsuwajcie butelkę obiema rękami jak 

najdalej w przód i przysuwajcie ją z powrotem do kolan. Postarajcie się nie podnosić  

z kolan. 

 Podnieście  przed sobą do góry jedną nogę, ugiętą w kolanie, i przełóżcie pod nią 

butelkę. Ćwiczenie powtórzcie  kilkakrotnie, raz podnosząc do góry lewą nogę, raz 

prawą nogę. 



 Ustawcie butelki w rzędzie, jedna za drugą, ale w takiej odległości, aby można było 

między nimi przejść na czworakach. Pokonajcie kilkakrotnie slalomem trasę 

butelkową. Jeśli bawicie się z kimś możecie zrobić wyścigi 

 

3. Wykonajcie kartę pracy na str. 17- przeczytajcie tekst umieszczony pod zdjęciem, rysujcie 

po śladach.Karta pracy str.18- napiszcie w białych kołach numery tych fragmentów. 

 

Zadanie dodatkowe 
 

1. Karta pracy str. 19 - rysujcie po śladach, a potem samodzielnie 

2. Gra online zabytkowe memory - https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl 

 
Środa 

1. Posłuchajcie piosenki "Jestem Polakiem" 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM - spróbujcie nauczyć się jej. 

 

2. Wykonajcie karty pracy na str.20 - dokończ rysunki wg wzoru, narysuj szlaczek po śladzie 

Karta pracy str. 21, 22, 23-sami lub z pomocą rodzica wykonajcie działania matematyczne, 

wpiszcie odpowiednie liczby i znaki. 
 

Zadanie dodatkowe 

Zabawy matematyczne  z użyciem klocków różnych kolorów. Zbudujcie miasto różne domy, 

bloki wielopiętrowe. Każdy dom, blok z klocków jednego koloru.  Porównujcie ile pięter ma 

każdy blok(1 klocek= 1 piętro).  Porównajcie, który jest najniższy, najwyższy, czy są takie 

same , policzcie ile ich jest. Rodzic może się zamienić w architekta i zaproponować 

przebudowę bloku np. wyznaczyć, że budynki w kolorze żółtym mają mieć np 4 piętra, a w 

niebieskim 8 pięter i pyta: Co trzeba zrobić? Dziecko dodaje lub odejmuje potrzebne klocki, 

ile pięter mają teraz bloki? 

Czwartek 

1. Z wizytą u naszych sąsiadów – obejrzyjcie filmik, podczas którego zapoznacie się z 

pojęciem Unia Europejska. https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 

2. Wykonajcie kartę pracy na str. 24, 25 - przeczytajcie i wskażcie nazwy państw 

sąsiadujących z Polską. 

 

Zadanie dodatkowe 

Poruszajcie się przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

Puzzle z Europą online https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl 

 
Piątek 

1.Flaga Unii Europejskiej- praca plastyczna  dowolną techniką, możecie np. całą kartkę 

pomalować na niebiesko i nakleić na nią 12 żółtych gwiazdek, lub pokolorować załącznik. 

 

https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl


2. Wykonajcie karty pracy na str. 26,27- szlaczki po śladzie oraz rozwiążcie krzyżówkę i 

przeczytajcie tekst umieszczony nad nią. 

 

Zadanie dodatkowe 

Utrwalcie nazwy krajów sąsiadujących z Polską pomoże wam w tym załączony link 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/56dd1db7ba3bb35e64f838268b600010_/ind

ex.html 

Eksperymenty z balonami https://www.youtube.com/watch?v=OYoC2YSpI9Q 

 

Ponadto zachęcamy do codziennych spontanicznych ćwiczeń w głoskowaniu, dzieleniu 

na sylaby, przeliczaniu i pokazywaniu wyniku na palcach. 

 
Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy pani Hania i pani Wiola  

 

Dzień Flagi 

Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki. 

„Kredki w trzydziestu kolorach” – tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale 

wierzy babci. Ostrożnie dotyka paluszkiem kolejnych kredek. „Prześliczne!” – myśli. Wydaje 

się Adzie, że kredki uśmiechają się do niej i zachęcają, żeby coś narysowała. Na przykład 

różowego kota albo słonia w czterech odcieniach zieleni. A może żółtego królika? „Trudny 

wybór” – myśli Ada i aż wzdycha.  

Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki.  

– Pożycz mi czerwoną kredkę – prosi siostrę. 

Ada wolałaby nie rozstawać się z żadną kredką nawet na chwilę, a szczególnie z czerwoną, 

najpiękniejszą i najweselszą ze wszystkich kredek. – Dlaczego chcesz czerwoną? Buraczkowa 

też jest ładna. I pomarańczowa też – podsuwa bratu inne kredki. 

– Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest 

nasza flaga? – pyta Olek.  

Ada pospiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, że ona nie wie takich 

rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło.  

– Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? Na świecie jest więcej niż dwa kolory. Gdyby 

była w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza – mówi. 

– Ja nie mogę! Słyszysz, tato?! – woła Olek. 

Tata kiwa głową i zwraca się do Ady. – Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo że na 

świecie jest więcej niż dwa kolory, córeczko. Biel i czerwień to barwy polskiego herbu: 

białego orła na czerwonym tle. Biel oznacza czystość i uczciwość, czerwień odwagę i 

waleczność.  

– Aha – Ada robi poważną minę, żeby było wiadomo, że wszystko rozumie. – Ja też chcę 

rysować odwagę i waleczność – mówi.  

Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało-czerwonych flag.  

– Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi – mówi mama. 

W Dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wychodzą przed blok podziwiać swoje 

dzieło. Ich okna zdobią małe biało-czerwone flagi. 

– Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku – chwali sąsiadka z drugiego piętra.  

– A wie pani, że na świecie jest więcej niż dwa kolory, ale biały i czerwony są najśliczniejsze 

– zapewnia ją Ada. 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/56dd1db7ba3bb35e64f838268b600010_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/56dd1db7ba3bb35e64f838268b600010_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=OYoC2YSpI9Q


 



 


