
TYDZIEŃ VIII.  04 maj 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w nowym miesiącu – MAJU. 

Przypominam, że cały czas mamy porę roku – WIOSNĘ,  

a do końca astronomicznej wiosny pozostaje 46 dni. 

Zapraszam do wspólnej pracy. 

 

Maj to miesiąc szczególnie poświęcony Maryi. W polskiej tradycji codziennie 

śpiewamy tzw. Majowe, czyli Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.  

Módlmy sią więc w tym miesiącu za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny,  

o deszcz oraz ustanie pandemii: 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 
 

 

 „Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między 

niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota 

Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


Dzisiaj - 04 maja wspominamy Św. Floriana, żołnierza, męczennika, który jest 

patronem Królestwa Polskiego, strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, 

piekarzy oraz Górnej Austrii, Linz i Chorzowa. 

 

 

Temat tygodnia: „POLSKA TO MÓJ DOM”. 

Temat dzisiejszego dnia to: „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”. 

 

■  ZACZYNAMY od ćwiczeń, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka, 

ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło osoby dorosłej.: „Kotki na 

parapecie” zwijają się w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy usłyszą 

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCak
https://pl.wiktionary.org/wiki/hutnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kominiarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garncarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rna_Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorz%C3%B3w


2. „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na hasło 

osoby dorosłej, dziecko przetacza się w jedną stronę w taki sposób, by nie 

wpaść na jakiś mebel. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

3. „Tydzień” – dziecko stoi na dywanie, nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia.  

4. „Wahadło” – dzieci stoi na dywanie, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

5. „Głaz” – dziecko siedzi z innymi domownikami w kole w siadzie skrzyżnym. 

Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak 

najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego  

w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść 

wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Przypominam, by dziecko 

nabierało powietrza nosem, a wypuszczało je ustami. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

■  „Polska” wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej.  

A oto ilustracje, które będą pomocne podczas czytania wiersza.  

 

              „Polska” 

    Polska leży w Europie.  

    Polska to jest kraj nad Wisłą.  

    Polska leży nad Bałtykiem.  

    I to wszystko? Nie! Nie wszystko!  

    Polska naszą jest ojczyzną –  

    Tu żyjemy, tu mieszkamy.  

    Tu uczymy się, bawimy,  

    I marzymy, i kochamy.  

    Herb, czasami zwany godłem,  

    To jest wspólny znak rodaków.  

    Orzeł na czerwonej tarczy  

    To odwieczny herb Polaków. 



              

   

Flaga jest symbolem państwa.  

Tak wygląda polska flaga –  

Biały kolor to szlachetność,  

Czerwień – męstwo i odwaga.  

Polskim Hymnem Narodowym  

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

 

 

 

 

 

 

■   „Gdzie jest „j”?” – zabawa słuchowa. Dziecko stoi na środku pokoju, a osoba 

dorosła czyta jeszcze raz bardzo powoli tekst wiersza „Polska”. Zadaniem dziecka 

jest przykucnięcie, gdy usłyszy słowo zawierające głoskę „j” na początku, na 

końcu lub w środku słowa. Jest to bardzo dobre ćwiczenie na koncentrację, musi 

być bardzo cicho i dziecko musi bardzo uważnie słuchać, żeby wyłapać głoskę. 

Jeśli ktoś się pomyli, to powinien stać na jednej nodze, aż do następnego słowa, 

które usłyszy z głoską „j”. 



■   „Mazurek Dąbrowskiego” 

     sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTx45S-dQmQ 

 

1. Jeszcze Polska nie zginęła,  

Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła,  

Szablą odbierzemy.  

Ref.:   Marsz, marsz, Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem.  

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

Będziem Polakami.  

Dał nam przykład Bonaparte,  

Jak zwyciężać mamy.  

Ref.:  Marsz, marsz, Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem.  

3. Jak Czarniecki do Poznania  

Po szwedzkim zaborze,  

Dla ojczyzny ratowania  

Wrócim się przez morze.  

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem.  

4. Już tam ojciec do swej Basi  

Mówi zapłakany –  

Słuchaj jeno, pono nasi  

Biją w tarabany.  

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski,  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem.  

Proszę postarajcie się odpowiedzieć na następujące pytania: W jakich 

okolicznościach słyszycie hymn Polski? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest 

https://www.youtube.com/watch?v=mTx45S-dQmQ


odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym turnieju lub zawodach sportowych? 

W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu?  

■   „Godło Polski” – proszę uważnie popatrzeć na godło Polski i wymienić 

charakterystyczne cechy. Kilka stron dalej jest do wykonania dokładnie takie 

same godło. 

 

 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 11a.  Pierwsze polecenie to napisać po śladzie 

wyraz w ramce [Polska]. Proszę, żeby każdy sam przeczytał i proszę powiedzieć 

co on oznacza? Następnie proszę napisać po śladzie kolejne wyrazy [flaga, godło, 

dom, Polka, Polak, mapa]. Które wyrazy kojarzą się wam z wyrazem w ramce? 

[Polka, Polak]. Otoczcie te wyrazy pętlami.  

Drugie polecenie z tej strony dotyczy wycięcia dwóch zdań i wklejenia  

w odpowiednie miejsce, pod godłem lub flagą. „To flaga Polski” – proszę wkleić 

pod flagą. „To godło Polski” – proszę wkleić pod godłem. Proszę, żebyście sami 

przeczytali te zdania zanim będą umieszczone w odpowiednim miejscu. 

 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 11b. Proszę najpierw o przeczytanie wyrazów: 

Ola, droga, Władek, miska, Wanda, tort, Bartek, guma. Następnie wpisujemy 

litery do okienek wskazanych przez strzałki. Proszę odczytajcie wyrazy, które 



powstały [Odra, Wisła, Warta, Bug]. Co mają wspólnego ze sobą te wyrazy? 

Następnie na dole strony widzimy kontur Polski z zaznaczonymi rzekami.  

Wasze zadanie to pokolorować rzeki na mapie Polski zgodnie z kolorami ramek,  

w których są zapisane ich nazwy [Odra – kolor zielony; Wisła – kolor niebieski; 

Warta – kolor żółty; Bug – kolor fioletowy. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

■   A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki.  

 

Oto mapa Europy. Kto potrafi znaleźć Polskę? Jeśli wiemy, gdzie się znajduje i nad 

jakim morzem leży, to możemy pomalować ją na czerwono. 

 

 



 

Godło Polski – do wykonania dowolną techniką. 

 

 

 



 

 

 

Flaga Polski i napis Polska – do wykonania dowolną techniką. 

 

 

 

  



Św. Florian - kolorowanka 

 

 

 


