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1.Poznajemy Warszawę(11.05.2020)

1.Wysłuchaj legendy o Warsie i Sawie. Przyjrzyj się ilustracjom zamieszczonym poniżej, następnie 

opowiedz co widzisz na obrazku.

Legenda: https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs












2.Mój dom(12.05.2020)



2.Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Dom. 

Dom to rodzina. serniki, makowce – pyszności! 

Dobre mamy ręce, Dziadek, który ma dla mnie czas, 

co przytulą, pomogą się ubrać szybko.  i mocno kocha wszystkich nas. 

To tato, który poczyta bajkę na dobranoc, I moje rodzeństwo kochane. 

i nazwie mnie złotą rybką. Nigdzie stąd nie wyjadę. 

Babcia i jej słodkości, Na zawsze w domu zostanę. 

3.Rozmowa na temat wiersza

-Czym jest dom dla autorki wiersza?

4.Co widzisz na obrazku poniżej? Opisz pełnym zdaniem .





3.Poznajemy naszą miejscowość(13.05.2020)



2.Zastanów się z  czego słynie nasze miasto. Pomyśl, jakie miejsca najchętnij odwiedzasz

 z Rodzicami. Narysuj swoje ulubione miejsce.

3.Spójrz na mapę zamieszczoną poniżej, przeczytaj głośno z Rodzicami nazwy zamieszczone na

mapie.





4.Jesteśmy Polakami(14.05.2020)

Wybierzmy się  wspólnie  na spacer  po naszej  pięknej  Polsce.  Przeczytaj  wspólnie  z  Rodzicami

nazwy nazwy, jakie znajdują się na obrazkach.











2.Wysłuchaj piosenki, zastanów się jakie miejsca pojawiły się w piosence.

 Tekst piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

Ciuchcia na dworcu czeka

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

Pierwsze jest Zakopane

Miejsce wspaniała

Gdzie góry i górale są

Kraków to miasto stare

W nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty



Teraz to już Warszawa

To ważna sprawa

Bo tu stolica Polski jest

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

I wiele innych, pięknych miejsc

Toruń z daleka pachnie

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas

Podróż skończymy w Gdański

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat



5.Góry, nasze góry(15.05.2020)

1.Zabawa matematyczna-rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie, z 

wykorzystaniem małych kartek (1 owca -1 kartka)

Osiem owiec baca pasie, Ile owiec teraz pasie 

lecz dwie wilki mu porwały.          baca na swej hali? 

Na zielonej hali uciekły z zagrody. 

raz się tak zdarzyło, Ile ich ma teraz 

że dwóm starym owcom dzielny baca młody? 

po trzy się urodziło.  Na łące pod szczytem, 

Ile wszystkich owiec tam gdzie siana kopce, 

jest teraz w zagrodzie? pasie młody baca 

Do zagrody cztery białe owce. 

wpędził dziewięć owieczek Cztery czarne też pasie. 

dzielny baca młody. Ile wszystkich owiec 

Ale trzy owieczki baca ma w swym sta 

2.Propozycje pracy plastycznej: „Polska”





Przyjrzyj  się  obrazkom zamieszczonym poniżej.  Zastanów się,  czym różni   się  wypoczynek w

górach i nad morzem.


