
Dzień 05.05.2020r
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 
Temat dnia: Stolica, Wisła, syrenka 

 
Dzisiaj będziemy kształtować umiejętności matematyczne oraz 
rozwijać sprawność manualną

1. Na początku proponuję krótki quiz matematyczny:
1) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła.
2) Powiedz, którą dłoń podajemy na powitanie?
3) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
4) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki 
równe?
5) Na podwórku bawił się jeden kotek, przyszedł do niego drugi 
kotek. Ile dwa kotki mają razem nóg?
6) Która z tych liczb jest większa 6 czy 3?
7) Ile boków ma trójkąt? 

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 30−31. 
Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z 
rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. 
Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki. 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 32–33. 
Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach
Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie
kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według
wzoru.



4. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. 
Dziecko ustawia je względem siebie według poleceń Rodzica np. 
połóż butelkę przed sobą, za sobą, − połóż ją po swojej prawej 
stronie, po swojej lewej stronie − turlaj butelkę po podłodze. 

5. Wykonanie pracy plastycznej Nasze godło. 
Wyprawka, karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel, kolorowy 
papier. 
• Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na 
czerwono, tak aby kształt orła został biały. 
• Samodzielne przygotowanie korony i przyklejenie na głowę orła.

6. Orzeł-zabawa ruchowa
Jesteś orłem. Poruszaj się po pokoju naśladując tego pięknego 
ptaka. Rodzic będzie klaskać w dłonie, a ty naśladuj lot orła 
zgodnie z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy 
mama albo tata  klaska wolno orzeł będzie latał nisko (pochyl się),
kiedy rodzic klaszcze szybko orzeł lata wysoko (biegaj na 
palcach).

7. Jeśli masz w domu nakrętki lub klocki w kolorze białym i 
czerwonym to ułóż z nich wzór przypominający naszą flagę

8. Zachęcam do zagrania w grę interaktywną „Na jaka głoskę?
Polska”
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Materiały dodatkowe dla chętnych do wyboru:

 



 




