
Pszczółki 

 
Witajcie kochane pszczółeczki. 

Przygotowałam dla Was kilka zadań na poszczególne dni. 

Zachęcam Was do ich wykonania. 

Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu: 

pp4pszczolki@interia.pl   

Pozdrawiam  serdecznie i przesyłam moc całusków. 

 

 

„Moja miejscowość, mój kraj” 
   

Poniedziałek – 04.05.2020 

Temat dnia: Polska 

 

Ćwiczenia poranne: 

Weź do rączek małą maskotkę: 

– przekładaj maskotkę z ręki do ręki w różnych pozycjach – nad głową, pod 

kolanem, przed sobą, za sobą, z lewej strony, a potem z prawej strony, 

– połóż maskotkę na podłodze, przeskakuj przez nią do przodu i do tyłu, 

– podrzucaj i łap maskotkę, 

– podrzucaj i łap maskotkę spacerując po pokoju, 

 

Nasze symbole narodowe 

 

 



 

 

 

 

 



A oto mapa Polski 

 

 

 

Stolicą Polski jest Warszawa. 

Najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła. 

Mamy dostęp do morza i gór. 

 



A teraz zadanie dla Ciebie. 

Na tej pustej mapie zaznacz niebieskim kolorem (mazakiem, kredką, kulkami z 

bibuły, wydzieranką) rzekę Wisłę oraz stolicę naszego państwa Warszawę. 

Pięknie dzisiaj pracowałeś. Teraz czas na relaks. Pobaw się Twoimi ulubionymi 

zabawkami. Pamiętaj, aby odłożyć je na miejsce! 



Wtorek – 05.05.2020 

Temat dnia: Budujemy domy. 

 

 

Zajęcia poranne: 

Zabawy konstrukcyjne klockami – budujemy domy. 

 

 

Ćwiczenia matematyczne. Porównywanie liczebności zbiorów. 

 



 

 



 



A teraz zadanie dla Ciebie. 

 Zaprojektuj dom twoich marzeń. Możesz zrobić go np. z kartonu po butach.               

Zaskocz nas! 

 Prześlij nam zdjęcia, wyświetlimy je na stronie naszego  przedszkola! 

 

Co by było gdyby......???? 

Co by było, gdyby w miastach nie było ulic? 

Co by było, gdyby domy unosiły się jak balony? 

Co by było, gdyby w rzekach zamiast wody płynął sok pomarańczowy? 

 

 

 

 

Środa – 06.05.2020 

Temat dnia: Jesteśmy Polką i Polakiem. 

 

 

Zajęcia poranne – Rozwiązywanie zagadek 

 

Pytanie nietrudne, 

niech każdy z was przyzna. 

Jak się nazywa nasza ojczyzna? (Polska) 

 

Powiewa, gdy wiatr się zerwie, 

a na niej są biel i czerwień. (flaga Polski) 

 

Mieszka w górach wielki ptak, 

to naszej Polski znak. (godło-orzeł) 

 

Płynie od gór do morza, 

to nasza najdłuższa rzeka. 

Jak się nazywa? (Wisła) 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Jesteśmy Polką i Polakiem” - piosenka 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Ref 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Ref 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Ref x 2 

 

O jakim kraju śpiewają w piosence? 

Kim są chłopczyk i dziewczynka? 

Jakie miasta odwiedziły dzieci? 

Kogo odwiedziły w Krakowie? 

Gdzie dzieci skończyły podróż? 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


 

 

Zabawy ruchowe przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

Poproś mamusię lub tatusia, by jeszcze raz odtworzyli Ci piosenkę. 

Skacz, tańcz, poszalej :) 

 



 

 

Czwartek – 07.05.2020 

Temat dnia: Moje Olesno. 

 

 

Mam dla Was kilka zdjęć z naszego miasta. 

Czy wiesz gdzie one się znajdują i jak się nazywają? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A oto herb naszego miasta. 

Czy wiesz co to herb? 

Co on przedstawia? 

 

 

Herb Olesna przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym błękitnym 

połorła złotego Piastów górnośląskich, w polu lewym srebrnym połowę czerwonej 

pięciopłatkowej róży (2,5 płatka) o srebrnym środku z zielonymi listkami (2,5 listka) 

W obecnym kształcie herb został ustanowiony przez Radę Miejską 23 kwietnia 2019.   

 

 

A to logo naszego miasta. 

 

 



Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, 

symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji 

 marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji . Umieszcza się je na materiałach 

drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach. 
 

 

 

Mam dla Ciebie zadanie. 

Poproś mamę lub tatę, żeby wydrukował Ci nasze oleskie logo i pocięli je na 5-6 

częci, tak by powstały puzzle. Ułóż ponownie obrazek i przyklej go na kartkę. 
 

Czas na relaks. 

Poczytaj z rodzicami. 

 



Piątek – 08.05.2020 

Temat dnia: Warszawa 

 

„Kto ty jesteś?” 

Posłuchaj wierszyka. 

 

 



Porozmawiajmy o tym wierszyku: 

Jak myślisz kto tu z kim rozmawia? 

Jaki jest nasz znak? 

Gdzie my mieszkamy? 

W co wierzymy? 

 

 

 

„Wars i Sawa” 

Posłuchaj opowiadania W.Chotomskiej. 

 

Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: 

„Siedem fal mnie strzeże 

i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, 

niech się tutaj zjawi”. 

Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos miała tak piękny, słodki i wdzięczny, że Wars 

nie zawahał się ani chwili: 

- Nie bój się niczego! - zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak 

odbił od brzegu, rozpętała się straszna burza. 

- Roztrzaskamy ci wiosła! - syczały błyskawice. 

- Porwę twoje sieci na strzępy! - ryczał wiatr. 

- Zatopimy łódź! - groziły fale. 

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wiatr, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 

dogonić. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dumną postać: 

pół rybę, pół dziewczynę. 

Była to syrena. 

Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej, wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz. 

I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę. 

- Na imię mam Sawa – powiedziała. 

Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 

A potem było jak w bajce: 

- Żyli długo i szczęśliwie 

dzielny Wars i piękna Sawa. 

Rosło miasto nad Wisłą - 

dzielna, piękna Warszawa. 

Fale płyną jak dawniej... 

Wiatr powtarza piosenkę. 

- Jaki herb ma Warszawa? 

- Syrenkę! 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Gdzie mieszkał Wars? 

- Kto śpiewał piosenkę? 



- Jak miała na imię syrena? Jak wyglądała? 

- Co Sawa dała Warsowi? 

- Jak nazywa się miasto, które powstało z rybackiej osady? 

- Skąd powstała nazwa Warszawa? 

- Nad jaką rzeką leży Warszawa? Jaki ma herb? 

 

 

 

Syrenka Warszawska – praca plastyczna. 

Oto herb Warszawy- inwencja twórcza należy do Ciebie, 

 

 

 



To propozycja. Ale Wy zrobicie piękniejsze! 

 

 

 

 

 

 



 

A na koniec „Ślaczkowy wierszyk” 

Powodzenia! 

 

 



 

 

 

 

 


