
TYDZIEŃ VI.  23 kwiecień 2020 r. (czwartek) 

 

Szczęść Boże! 
Witam Was Wszystkich  

bardzo serdecznie  

w czwartek  

i zapraszam do wspólnej pracy. 

 

Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,  

głównego Patrona Polski. 

Kilka słów o tym wielkim świętym. 

Św. Wojciech, biskup i męczennik, którego 

Kościół w Polsce uznaje za jednego ze 

swoich głównych patronów, pochodził  

z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, 

spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią 

Piastów. Urodził się w 956 roku w czeskich 

Libicach. Był szóstym dzieckiem książęcej 

pary Sławnika i Strzyżysławy. Od dziecka 

przeznaczony do stanu duchownego  

w wieku 27 lat został mianowany biskupem 

Pragi. Do swojej biskupiej stolicy wszedł 

boso. W posłudze był gorliwy i bezko-

mpromisowy.  Nie troszczył się o siebie, 

większą część dóbr biskupich przeznaczał 

na ubogich, zaopatrując ich potrzeby, 

odwiedzając ich i pilnie słuchając. 

Odwiedzał też więzienia, a przede 

wszystkim targi niewolników. Ze swoim bratem przyrodnim Radzymem udał się 

do Rzymu. Tam razem z nim wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie, 

posługując wśród braci zakonnych jako najmniejszy z nich. Po nakazanym przez 

papieża powrocie do Pragi i ponownym konflikcie z diecezjanami zdecydował się 

na wyjazd na misje. Św. Wojciech gościł w Gnieźnie u księcia Bolesława 

Chrobrego, a następnie w Gdańsku, gdzie nauczał i chrzcił. Towarzyszył mu 

Radzym Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język plemienia 

Prusów i mógł służyć za tłumacza. Prusowie nie chcieli nawrócenia. Rankiem  

23 kwietnia 997 roku po Mszy św. odprawionej przez Wojciecha Prusowie 

otoczyli misjonarzy. Zaczęto bić Wojciecha ubranego jeszcze w szaty liturgiczne 



i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy 

śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło jego ciało. Odcięto mu głowę i wbito 

ją na żerdź. Przy martwym ciele pozostawiono straż. W chwili zgonu Wojciech 

miał 41 lat. Radzyma i Boguszę po pewnym czasie wypuszczono, aby przekazali 

Bolesławowi Chrobremu propozycję wykupienia ciała męczennika. Według 

tradycji książę uczynił to za tyle złota, ile ono ważyło, a następnie złożył je  

w Gnieźnie, w kościele zbudowanym na Wzgórzu Lecha. Dwa lata później,  

w 999 roku papież Sylwester II wyniósł Wojciecha na ołtarze, a w roku 

następnym do Gniezna pielgrzymował cesarz niemiecki Otton III, który ogłosił 

papieską decyzję o erygowaniu pierwszej polskiej archidiecezji i metropolii ze 

stolicą w Gnieźnie. 

Przez wstawiennictwo św. Wojciecha, dzisiejszego poranka pomódlmy się  

za naszą Ojczyznę oraz za ustanie epidemii koronawirusa: 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo 

Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako  

i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode złego. 

Amen.” 

Św. Wojciechu - módl się za nami. 

 

Temat dzisiejszego dnia: „MASZYNY ROLNICZE” 

■  I zaczynamy od dobrze już nam znanych ćwiczeń, które zwiększą sprawność 

fizyczną dziecka a przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, 

ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. Proponuję przygotować się do ćwiczeń, maszerując po obwodzie koła.  

Jak ktoś posiada w domu szarfy to rozdaje szarfy, które dziecko przekłada sobie 

przez ramię. 

2. „Wiosenny deszczyk” – na podłodze rozkładamy krążki w kolorach takich jak 

szarfy. Osoba dorosła zaczyna grać na tamburynie lub na innym instrumencie. 

Osoby ćwiczące rytmicznie poruszają się po pomieszczeniu. Na hasło „pada 

deszcz” dziecko ustawia się obok krążka w kolorze takim jak jego szarfa.  

Inna wersja – dziecko wybiera krążek innego koloru niż szarfa.  

3. „Tęcza” – osoby siadają w siadzie skrzyżnym i trzymają szarfy za końce  

w prostowanych rękach uniesionych nad głową. Wykonują skłony na boki,  

raz w prawo, raz w lewo.  

4. „Nie wpadnij do kałuży” – rozkładamy na podłodze w niewielkich 

odległościach od siebie pętle z szarf. Dziecko przeskakuje z pętli do pętli tak, 

jakby skakało po kamieniach między kałużami.  



5. „Krecik wychodzi z kretowiska” – robimy tunel. Dziecko próbuje się 

przedostać na jego drugą stronę.  

6. „Obserwujemy bociana” – osoby ćwiczące kładą się na brzuchu, nogi trzymają 

na podłodze, z palców robią „lornetkę”, podnoszą łokcie i udają, że obserwują 

bociana spacerującego po łące.  

7. „Wąchamy kwiaty” – osoby ćwiczące leżą na podłodze w dowolnej pozycji  

i wdychają powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydychają ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

■  „Co to jest farma?” –  porozmawiajmy z dziećmi zadając im następujące 

pytania: Co to jest farma? Czym zajmuje się rolnik? Jakie znaczenie ma praca 

rolnika dla osób mieszkających w mieście? Jakie obowiązki ma hodowca 

zwierząt, jak się nimi opiekuje? Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? 

Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie? 

■  „Maszyny rolnicze” – popatrzcie na obrazki przedstawiające różne maszyny  

i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: 

   kombajn  

   traktor 



   prasa 

 

 

 

  

 

 

brony 

   motyka 

             grabie 

 



   łopata 

   widły 

   kosa 

Gdy już obejrzeliście obrazki i znacie nazwy poszczególnych maszyn i narzędzi 

proszę o podzielenie wyrazów na sylaby oraz wyklaskanie, następnie na głoski, 

jaka jest pierwsza i ostatnia głoska w wyrazie? 



■   Proponuję zabawę ruchową do piosenki: „W poniedziałek rano kosił ojciec 

siano”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs 

Stajemy w kręgu. W środku jedna osoba jest „ojcem”, wykonuje gesty 

odpowiednie do słów piosenki. Pozostałe osoby w takt melodii naśladują jego 

ruchy. W następnych zwrotkach kolejno zmieniamy dni tygodnia i czynności. 

„W poniedziałek rano kosił ojciec siano”.  

sł. i muz. tradycyjne 

 

1. W poniedziałek rano, 

kosił ojciec siano, 

Kosił ojciec, kosił ja, 

kosiliśmy obydwa, obydwa. 

2. A we wtorek rano 

Grabił ojciec siano, 

Grabił ojciec, grabił ja, 

Grabiliśmy obydwa. 

3. A we środę rano 

Suszył ojciec siano, 

Suszył ojciec, suszył ja, 

Suszyliśmy obydwa. 

4. A we czwartek rano 

Zwoził ojciec siano, 

Zwoził ojciec, zwoził ja, 

Zwoziliśmy obydwa. 

5. A zaś w piątek rano 

Sprzedał ojciec siano, 

Sprzedał ojciec, sprzedał ja, 

Sprzedaliśmy obydwa. 

6. A w sobotę rano 

Stracił ojciec siano, 

Stracił ojciec, stracił ja, 

Straciliśmy obydwa. 

7. A w niedzielę z rana 

Już nie było siana, 

Płakał ojciec, płakał ja, 

Płakaliśmy obydwa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs


■   „Traktory”- gimnastyka buzi i języka. 

Czubkiem języka dotykamy do górnego podniebienia, wprawiając język  

w drgania, naśladując odgłos wydawany przez traktor. 

■  „Dyktando matematyczne”, utrwalające kierunki, przeliczanie liczebników 

porządkowymi w zakresie 8. 

Dziecko staje swobodnie na środku pokoju i proszę, żeby wykonało dokładnie 

następujące czynności:  

o  Idziemy 8 kroków do przodu. 

o  Teraz 3 kroki w lewą stronę. 

o  Teraz 8 kroków do tyłu. 

o  Teraz 5 kroków w prawą stronę. 

o  Prawą ręką dotykamy lewego kolana. 

o  Lewym kolanem dotykamy podłogi. 

o  Prawym kolanem dotykamy do lewego kolana. 

Dla ułatwienia dziecko może założyć na lewą rękę frotkę. 

 

■  „Traktor” – praca plastyczna. 

Pracę  można wykonać według własnego pomysłu i różnymi technikami np.: 

         



■  Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 46a.  

Do tego ćwiczenie użyjemy ołówka. Mamy tu dodawanie w zakresie 10. 

Zapisywanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. Popatrzmy na tulipany. 

Mamy cztery tulipany czerwone i pięć żółtych, czyli w sumie mamy dziewięć 

tulipanów. A pod spodem zapis arytmetyczny: 4 + 5 = 9. I tak podobnie z papryką, 

pomidorami oraz końmi i krowami. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 46b.  

W tym ćwiczeniu mamy za zadanie przeczytać sylaby, utworzyć z nich wyrazy  

i zapisać. Używamy tego samego koloru, np.: kolor zielony to sylaby: sa-ła-ta. 

Takim samym kolorem piszemy wyraz sałata w liniaturze. I tak podobnie  

z innymi kolorami-sylabami.  

Drugie polecenie na tej stronie dotyczy przeczytania zdań. A następnie 

powiedźcie swoim rodzicom jakie warzywa lubicie najbardziej? 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 47a.  

Mamy siedem obrazków, które przedstawiają historyjkę od ziarenka do bochenka. 

Uporządkujcie tą historyjkę wpisując odpowiednią cyfrę w kratkę na dole 

każdego obrazka. Rozpoczynamy od zasiewu ziarna i tam wpiszemy cyfrę – 1.  

W ostatniej pustej ramce sami proszę narysujcie ostatni element tej historyjki 

czyli produkty, które wypiekają piekarze. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

Przypominam o konkursie na „Najładniejszą zakładkę do książki”. 

Zdjęcia zakładek należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na adres e-mail 

bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl.  

mailto:bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl

