
30. 04 2020 r. czwartek- propozycje działań dla dzieci 

Polska moja Ojczyzna- liczenie 

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku 

 

Na początek przywitamy się śpiewająco 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk   

możesz wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem 

PROPOZYCJE ZABAW DLA PEREŁEK, RYBEK I STERNIKÓW 

1.Obejrzyj i posłuchaj piosenkę, zapamiętaj nazwy miejscowości z piosenki 
(Niezwykłe Lekcje Rytmiki) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=73s 

 

Pytania do dzieci 

• Jakie miasto jest wymienione pierwsze w naszej piosence? 
• Jakie miasto jest drugie? 
• Które miasto było trzecie w naszej piosence? 
• Czwarte miasto to? Czy znasz odpowiedź? 
• Jak nazywa się ostatnie miasto w naszej piosence? 
• Ile miast było w piosence? 

 

2.Perełko ułóż tyle zakrętek, ile było miast. Rybki i Sternicy spróbujcie napisać 
taką cyfrę. 

 

Zadania dla Perełek 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/channel/UCiKyaz55RRgklee6KcUyJjg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=73s


3. Przygotuj zakrętki i klamerki. Ułóż w ten sposób, że flaga to klamerka a godło 
oznaczmy zakrętką, dokończ układanie rytmów. 

 

  

 
4. Zagraj z rodzicami w grę. Przygotuj kostkę do gry, plik do pobrania. 

(KODOWANIE NA DYWANIE) 



5. Ułóż tyle klamerek, ile jest flag i tyle zakrętek, ile jest godeł? Policz zakrętki i 
klamerki razem. Ile jest wszystkich symboli narodowych? 

 

                                  

                                      
6. Poćwicz palce i dokończ pracę. W miejsce kropek wklej plastelinę w 
odpowiednim kolorze. Plik do pobrania. Kodowanie na dywanie. 

ZADANIA DLA RYBEK I STERNIKÓW 

1.Wytnij obrazki znajdujące się na kolejnej stronie, a następnie przyklej je na 
planszę w taki sposób, żeby dany obrazek nie powtórzył się ani w linii pionowej, 
ani w linii poziomej. Nie może powtórzyć się też w małym kwadracie. Plik do 
pobrania. Kodowanie na dywanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  



 
2. Spróbuj zaplanować trasę przy pomocy strzałek, od zielonej kropki do mapy 
Polski. Plik do pobrania. 

3. Czas na relaks. Pobaw się z rodzicami. Śpiewające brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQ
ekf2a1GgeAy0&index=2 

 Miłej zabawy 

                                                                            Wioletta Lipa 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów 
nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=2

