
  
 

                                   Witamy RODZICÓW I DZIECI w kolejnym tygodniu maja. 

Zapraszamy  do dalszej zabawy pod hasłem: „Moja Ojczyzna". 

Pamiętajmy aby kaŜdy dzień zaczynajmy od  PORANNEJ GIMNASTYKI. 

                                                                      Nasze propozycje: 

      PONIEDZIAŁEK – 11. 05.2020 

   I.  Gimnastyka poranna. 
  Pomoce: plastikowe butelki (ok.5 sztuk), np. po wodzie mineralnej 
(dobrze jest wlać do nich trochę wody, aby były stabilniejsze). 
      „Moje miejsce" . 
 Dziecko stawia plastikową butelkę na podłodze. Biega wokół butelki, 
starając sie jej nie przewrócić. 
Na sygnał rodzica, dziecko siada przed butelką w siadzie skrzyŜnym,  
z wyprostowanymi plecami.  
      „ Zabawa z butelką" .  
 Dziecko, w siadzie skrzyŜnym, przekłada butelkę nad głową, z prawej ręki do lewej i odwrotnie. 
 Następnie, w siadzie klęcznym, odsuwa butelkę obiema rękami jak najdalej w przód i przysuwa ją  
 z powrotem do kolan. NaleŜy zwrócić uwagę, aby dziecko nie podnosiło się z kolan. 
      " PrzełóŜ butelkę" .  
 Dziecko podnosi przed sobą do góry jedną nogę, ugiętą w kolanie i przekłada pod nią butelkę. 
 Ćwiczenie wykonuje kilkakrotnie, raz podnosząc do góry lewą nogę, raz prawą nogę. 
       „Slalom między butelkami”  
Rodzic ustawia butelki w rzędzie, jedna za drugą, ale w takiej odległości, aby dziecko mogło między 
nimi  przejść na czworakach. Dziecko ustawia się przed butelkami. Na sygnał rodzica - dziecko 
slalomem, pokonuje wyznaczoną trasę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
       „ Kołyska" .  
 Dziecko siedzi w siadzie skrzyŜnym. Kładzie butelkę na 
ugiętych rękach (tak jakby trzymało dziecko). Kołysze je na 
boki. 
     
 Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc  
przedstawionych na pocztówkach.  
Utrwalanie własnego adresu. 
Pomoce: pocztówki z róŜnych miejsc w Polsce, 
przedstawiające m.in. góry, morze, wieś, miasto itp. 

Rodzic układa 
przed dzieckiem 
pocztówki z róŜnych charakterystycznych miejsc  w 
Polsce. Wspólnie zastanawiają się, co one  
przedstawiają, po co kupuje się pocztówki i w jakim 
celu wysyła się je do róŜnych osób. Dziecko mówi, co 
jest potrzebne do wysłania pocztówki (adres, znaczek, 
koperta). Podaje swój adres zamieszkania: nazwa 
miejscowości, nazwa ulicy, numer domu. 
       
 
 

KRASNOLUDKI 



 Zabawa "Tutaj mieszkam" .    
Dziecko odnajduje w pomieszczeniu przedmioty, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską 
jak nazwa miejscowości, w której mieszka. Układa rymy do nazwy swojej miejscowości. Przypomina 
sobie z ubiegłego  tygodnia najciekawsze informacje o swojej miejscowości. 
 
 
 II 1. " Dzień flagi" - słuchanie opowiadania M.Strękowskiej-Zaremby. Polska i jej symbole 
narodowe.  
       Pomoce: ksiąŜka (5-latki), s.72 - 73. 

 

 

 Ada patrzy na pudełko nowych kredek z zachwytem w oczach. Dostała je od babci Halinki. 

"Kredki w trzydziestu kolorach" - tak jest napisane na opakowaniu. Ada nie umie czytać, ale wierzy 

babci. OstroŜnie dotyka paluszkami kolejnych kredek. "Prześliczne!" - myśli. Wydaje się Adzie, Ŝe 

kredki  uśmiechają się do niej i zachęcają, Ŝeby coś narysowała. Na przykład róŜowego kota albo 

słonia w czterech odcieniach zieleni. A moŜe Ŝółtego królika?. "Trudny wybór" - myśli Ada i aŜ 

wzdycha. Olek, który siedzi obok, przy biurku, podnosi głowę znad ćwiczeń do zerówki. 

 - PoŜycz mi czerwoną kredkę - prosi siostrę. Ada wolałaby nie rozstawać się z Ŝadną kredką nawet na 

chwilę, a szczególnie z czerwoną, najpiękniejszą  i najweselszą ze wszystkich kredek. - Dlaczego 

chcesz czerwoną? Buraczkowa teŜ jest ładna. I pomarańczowa teŜ - podsuwa bratu inne kredki. 

 - Maluję polską flagę. Potrzebuję czerwonej kredki. Chyba wiesz, w jakich kolorach jest nasza flaga?  

- pyta  Olek. Ada pospiesznie podaje bratu czerwoną kredkę. Niech sobie nie myśli, Ŝe ona nie wie 

takich rzeczy. Potem w milczeniu przygląda się jego pracy i marszczy czoło. 



  - Dlaczego nasza flaga jest biało - czerwona? Na świecie jest więcej niŜ dwa kolory. Gdyby była  

w trzydziestu kolorach, byłaby ładniejsza - mówi. 

  - Ja nie mogę! Słyszysz tato?! - woła Olek. Tata kiwa głową i zwraca się do Ady. 

- Nie będziemy zmieniać polskiej flagi, mimo Ŝe na świecie jest więcej  niŜ dwa kolory, córeczko. Biel  

i czerwień to barwy polskiego herbu: białego orła na czerwonym tle. Biel oznacza czystość  

i uczciwość, czerwień odwagę i waleczność. 

- Aha - Ada robi powaŜną minę, Ŝeby było wiadomo, Ŝe wszystko rozumie. - Ja teŜ chcę rysować 

odwagę  i waleczność - mówi. Cała rodzina Ady włącza się do rysowania biało - czerwonych flag. 

 - Przydadzą się. Lada dzień będzie święto flagi - mówi mama. 

 W dzień Flagi z samego rana Ada, Olek, mama i tata wyszli przed blok podziwiać swoje dzieło. 

 Ich okna zdobiły małe biało - czerwone flagi. 

 - Macie najładniej ozdobione okna w całym bloku - chwali sąsiadka z drugiego piętra. 

- A wie pani, Ŝe na świecie jest więcej niŜ dwa kolory, ale biały i czerwony są najśliczniejsze - 

zapewnia ją Ada. 

 
   Rozmowa na temat opowiadania: 
 - Co Ada dostała od babci Halinki? 
 - Jak wygląda godło Polski? 
 - Gdzie moŜna zobaczyć godło Polski? 
 - Co oznaczają kolory naszej flagi? 
 - Gdzie moŜna zauwaŜyć flagę Polski? 
 - Co charakterystycznego oprócz flagi i godła ma kaŜdy kraj? (hymn) 

 

      Zabawa ruchowa "PodróŜ po Polsce" . 
Rodzic proponuje dziecku podróŜ po Polsce. Podnosi do góry niebieski klocek oznaczający wodę – 
dzieci "przeskakują morskie fale", następnie podnosi zielony klocek, symbolizujący łąki i pola - 
dziecko "chodzi  po wysokiej trawie i wącha kwiaty". Na końcu rodzic podnosi pomarańczowy klocek 
oznaczający góry -  dziecko naśladuje wspinanie się po górach. 
 
     KARTA PRACY  (5-LATKI ): cz.5, nr 12, 13, 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Obejrzyj zdj ęcia. Nazwij miejsca. Pokoloruj ramki zdjęć. 
 

To jest Polska 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
  
 
 
  2. "Mazurek Dąbrowskiego" - słuchanie hymnu Polski. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 
 
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat hymnu. 

Wyjaśnia mu Co to jest hymn, podaje tytuł hymnu 

Polski - Mazurek Dąbrowskiego . Oznajmia 

dziecku W jakich sytuacjach śpiewamy hymn 

Polski. Tłumaczy, Ŝe podczas śpiewania hymnu 

obowiązuje odpowiednia postawa - stoimy na 

baczność. Rodzic zwraca uwagę na słowa hymnu. 

Wyjaśnia, Ŝe napisano go bardzo dawno temu, 

dlatego są w nim słowa, których juŜ dzisiaj się nie 

uŜywa.  

 

 
 Dziecko słucha hymnu, stojąc na baczność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III " Gdzie chciałbym pojechać?"  - dzielenie się swoimi marzeniami i wspomnieniami. 
 Dziecko wymienia miejsca w Polsce, które np. chciałoby zwiedzić lub miejsca, w których spędziło 
wakacje. Dziecko uzasadnia wybór danej miejscowości. Rysuje na kartce miejsca, gdzie chciałoby 
pojechać.  
   Zabawa ruchowa "Przejazd przez most".  
Rodzic mówi: "most jest otwarty" - dziecko "samochód" jeździ w róŜnych kierunkach. Na hasło 
rodzica:  "most jest zamknięty" - dziecko zatrzymuje się w miejscu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
KARTA PRACY  (5-LATKI): cz.5, nr 15 . 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 
 

 

        



 

         WTOREK– 12. 05.2020 
 
 I " Domki" - rysowanie na konturach domów odpowiedniej liczby okienek. 
 Rodzic przygotowuje dziecku kartkę, na której są narysowane kontury czterech domów róŜniących 
się wysokością i szerokością domów. Pod kaŜdym domem znajduje się narysowana inna liczba 
kresek. Dziecko liczy kreski i rysuje taką samą liczbę okien w poszczególnych domach. 

     
  Zabawa ruchowa "Skoki" . 
Rodzic wyznacza w pomieszczeniu "Start" i "Metę". Dziecko skacząc na dwóch nogach, pokonuje 
odległość od "Startu" do "Mety". 

 

 

  II 1. " Zgaduj - zgadula" - Zagadki o Polsce. 
           Rodzic czyta zagadki, dziecko odpowiada. Przykłady zagadek: 

           Na czerwonej tarczy,                                                      
           widnieje orzeł w koronie.  
           kto tego symbolu nie zna, 
           niech ze wstydu spłonie.(godło)     

           Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 
           A na niej biel jest i czerwień.(flaga) 

           Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła. 
           NajdłuŜszą Polską rzeką, jest ona.....(Wisła)  

          Przez nią rzeka Wisła przepływa,  
          zatem jak stolica Polski się nazywa.(Warszawa) 

          Zwie się Mazurek Dąbrowskiego 
          i jest pieśnią państwa polskiego.(hymn)    
         
 
 
 
 
 
   Zabawa ruchowa "PodróŜ do stolicy" . 
Dziecko poruszając się w odpowiedni sposób, "odbywa podróŜ do Warszawy", np. samolotem - 
dziecko biega z rękami wyprostowanymi w bok, naśladuje lot samolotu, koleją - jedzie pociągiem, 
wymawiając rytmicznie sylabę: tur, tur, tur, autem - naśladuje trzymanie kierownicy i biega  w 
róŜnych kierunkach, rowerem - kładzie się na dywanie, podnosi do góry obie nogi i pedałuje.  
 
KARTA PRACY  (5-LATKI): cz.5, nr 16, 17. 
 
 

 



 
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Obejrzyj zdj ęcie. Rysuj po śladach fal rzeki Wisły. 
 
 

 

WARSZAWA 
 

 

     



 
 
   2. Gimnastyka dla smyka      https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8 
 
      III. Ćwiczenie oddechowe "Chorągiewki" . 
 Dziecko dmucha na białe i czerwone wstąŜki z bibuły. Nabiera powietrze nosem, następnie 
wypuszcza je ustami, wprawiając wstąŜki w ruch. 
 
     KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 18, 19. 
 
 

 ŚRODA– 13. 05.2020 
 
    I " W wielkim mieście" - oglądanie zdjęć przedstawiających architekturę duŜego miasta.  
 

                   
 
Opisywanie charakterystycznych cech miasta. 
Porównywanie architektury wsi z architekturą miasta.  
Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające architekturę 
duŜego miasta. Opisuje z pomocą rodzica  
charakterystyczne cechy. Następnie przygląda się 
zdjęciom przedstawiającym architekturę wsi. 
 Wskazuje występujące róŜnice architektoniczne między 
tymi dwoma środowiskami. 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zabawa ruchowa "Orły do gniazd" . 
 Rodzic wyznacza w pomieszczeniu "gniazdo". Dziecko "orzeł" biega w róŜnych kierunkach.  
 Na hasło "orły do gniazd", dziecko "frunie" do "gniazda". Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 20. 
 
     II 1. " Budujemy miasto" - zaj ęcia matematyczne. 
       Pomoce: klocki najlepiej drewniane. 
 Rodzic informuje, Ŝe dziecko będzie architektem projektującym nowe osiedle. Chce, aby znajdowały 
się w nim budynki o róŜnej wysokości.  Dziecko (5-latki) ma zbudować budynek sześciopiętrowy, 
dziecko (4-latki) - budynek czteropiętrowy.  
 Po prawej stronie budynku ma stanąć niŜszy budynek. Dziecko samo decyduje, ile pięter ma mieć 
budynek. Rodzic pyta dziecko: "Ile pięter ma twój dom? Który z budynków jest wyŜszy? Który jest 
niŜszy?"  



 
Rodzic przygląda się budynkom i stwierdza, Ŝe chciałby Ŝeby oba budynki były takiej samej 
wysokości. Pyta: "Ile pięter trzeba dobudować?'. 
 
Rodzic prosi o wybudowanie po lewej stronie wyŜszego budynku. Dziecko podaje, ile pięter ma jego 
dom. 

       Zabawa ruchowa "Wycieczka do duŜego miasta".  
Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę do duŜego miasta. Podczas podróŜy dziecko kolejno naśladuje  
wspinanie się po górach, jeziora - dziecko siada na podłodze, naśladuje branie wioseł do rąk i 
przepływanie  jeziora kajakiem, duŜe miasto - dziecko zamienia się w samochód i kontynuuje podróŜ. 
 KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 21, 22.     
 
    2. "Jestem Polakiem" - zabawy z piosenką.  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 
       Dziecko słucha piosenki. 
        Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem, 
               dziewczynką fajną i chłopakiem.  
               Kochamy Polskę z całych sił, 
               chcemy byś równieŜ kochał ją i ty, i ty. 

        1. Ciuchcia na dworcu czeka, 
            dziś wszystkie dzieci, 
            pojadą nią by poznać kraj. 
            Ciuchcia pomknie daleko, 
            i przygód wiele napewno 
            w drodze spotka nas. 

        2. Pierwsze jest Zakopane,  
            miejsce wspaniałe, 
           gdzie góry i górale są. 
           Kraków, to miasto stare, 
           w nim piękny Wawel, 
           obok Wawelu mieszkał smok. 

       3. Teraz, to juŜ Warszawa, 
           to waŜna sprawa, 
           bo tu stolica Polski jest. 
           Wisła, Pałac Kultury, 
           Królewski Zamek i wiele 
           innych pięknych miejsc. 

       4. Toruń z daleka pachnie, 
           bo słodki zapach pierników, 
           mocno kusi nas. 
           PodróŜ skończymy w Gdańsku, 
           stąd szarym morzem, 
           moŜna wyruszyć dalej w świat.  
        Rozmowa na temat piosenki: 
 - Jakiej narodowości jesteśmy? 
  - Jak nazywa się kraj w którym mieszkamy? 
  - Jak nazywa się stolica Polski? 

     Dziecko bawi się do melodii piosenki.  



  

   III.  Opowieść ruchowa "Skok przez Polskę".  
Dziecko naśladuje czynności wykonywane przez rodzica. 

       Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią (dziecko naśladuje odgłosy: szuuuu, 

szuuuu). Przed wskoczeniem do wody musimy się rozebrać do stroju kąpielowego (naśladuje 

rozbieranie się) i wykonać rozgrzewkę. Zrobimy kilka pajacyków i skłonów (wykonuje ćwiczenie).  

A teraz siuuup (powtarza) do wody. Oj, 

trochę zimno, brrr (powtarza i pokazuje 

jak się trzęsie z zimna). Spróbujmy 

zanurkować - bul, bul, bul (powtarza  

i naśladuje nurkowanie). Szybko się 

wycieramy, ubieramy (naśladuje 

czynności)  i wykonujemy dłuuuuugi skok 

(długi skok obunóŜ) do Warszawy, gdzie 

weźmiemy udział w maratonie, to aŜ 3 

okrąŜenia wokół miasta (dziecko biegnie 

za rodzicem). Chwila odpoczynku na 

wypicie wody (naśladuje   picie) i 

wykonujemy dłuuugi skok w góry 

(wykonuje skok obunóŜ). Wspinamy się na 

najwyŜszy szczyt - Rysy, nie jest to łatwe, 

ciągle ocieramy pot z czoła (naśladuje). 

Ale juŜ niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! ZasłuŜyliśmy na odpoczynek (siada i naśladuje 

oglądanie widoków).    

 
       KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 23.    

       CZWARTEK– 14. 05.2020 
 
I." Moja Ojczyzna" - składanie puzzli.  

Rodzic rozcina noŜyczkami na kilka części pocztówkę miasta w Polsce. Dziecko składa ją w całość. 
Przykleja części pocztówki na kartkę.   
 
      Zabawa słuchowo - ruchowa "PodróŜ dookoła Polski" . 
Dziecko naśladuje jazdę pociągiem. Śpiewa znaną piosenkę o pociągu: "Jedzie pociąg z daleka..." 
Na sygnał rodzica, dziecko zatrzymuje się. Rodzic wymienia głoskę, np. k. Dziecko musi wymienić 
rzeczy, które rozpoczynają się głoską k np. kapelusz, krzesło, ksiąŜka itp. Zabawę powtarzamy kilka 
razy. Za kaŜdym razem rodzic wymienia inną głoskę. 
 
 
 



 
II 1. Słuchanie wiersza E.Stadtmuller "Kim jesteś?" .   
             Czy wiesz, kim jesteś?                                no i stolica 
             - To oczywiste!                                           - miasto syrenki. 
             Co ci jest bliskie?                                      I jeszcze Wisła,   
             - Znaki ojczyste.                                       co sobie płynie: 
             Ojczyste barwy                                        raz po wyŜynie,                
             - biało - czerwone.                                   raz po równinie, 
             Ojczyste godło                                         i mija miasta 
             - orzeł w koronie.                                     prześliczne takie... 
             Ojczyste w hymnie                                   - JuŜ wiesz, kim jesteś? 
             mazurka dźwięki,                                     - Jestem Polakiem.  

       Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko: 
     - O czym był wiersz? 
     - Jakie znaki są bliskie sercu kaŜdego Polaka? 
     - Jak mówią o sobie ludzie, których Ojczyzną jest Polska? 

        Zabawa ruchowa "Orły".   
 Dziecko biega w pomieszczeniu, naśladując lot orła. Na hasło rodzica "orzeł ląduje" - dziecko robi 
przysiad i opuszcza ręce. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
         

2. Zabawa dydaktyczna "Gdzie?".  
Dziecko wybiera jedną zabawkę i wykonuje polecenie rodzica, stosując się do określeń połoŜenia  
w przestrzeni: na, w, obok, między, np.: "Posadź misia na krzesełku", "PołóŜ lalkę obok misia" itp. 

   Zabawa ruchowa "Wielkoludy, krasnoludki".  
Na hasło rodzica "wielkoludy" - dziecko stawia duŜe kroki, na hasło "krasnoludki" - idzie mami 
krokami. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
   III " Zamek czy zamek?" - rozmowa na temat znaczenia słowa zamek i jego wieloznaczności.  
       Pomoce: zdjęcie przedstawiające np. zamek w Warszawie, zamek błyskawiczny, pamiętnik lub 
szkatułka  zamykana na klucz itp. 
 Rodzic pokazuje dziecku zdjęcie budowli zamku. Informuje gdzie ona się znajduje. Następnie 
przekazuje kilka informacji na temat zamków, np. w jakim celu w dawnych czasach budowano zamki, 
z jakich materiałów je budowano, kto je zamieszkiwał. Układa na stole zamek błyskawiczny oraz np. 
zamknięty na klucz pamiętnik. Pyta, co te przedmioty mają wspólnego z przedstawionym na zdjęciu 
zamkiem. Informuje, Ŝe słowo zamek ma wiele znaczeń: zamek w pamiętniku, zamek w drzwiach, 
zamek przy kurtce. Pyta dziecko, czy zna jeszcze inne słowa, które mają wiele znaczeń (np.: pilot, 
zebra). 
 
      Zabawa słuchowa "Rytmy" . 
 Dziecko powtarza usłyszane rytmy od rodzica. Wyklaskuje je lub wystukuje o blat stołu. Chętne 
dziecko podaje własne propozycje rytmiczne. 
    

   KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr  24, 25. 

 

    
 
 



 
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Wspólnie z rodzicem obejrzycie zdjęcia. Powiedz z czego są słynne te państwa. 
Narysuj z czego słynie Polska. 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 

   PIĄTEK– 15. 05.2020 
 
I.   Zabawy przy piosence "Krakowiaczek" .  
 
https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo 
 
        1. Krakowiaczek jeden, 
            miał koników siedem.  
            Pojechał na wojnę, 
            został mu się jeden. 

        2. Siedem lat wojował, 
            szabli nie wyjmował. 
            Szabla zardzewiała, 
            wojny nie widziała. 

        3. Krakowianka jedna,  
           miała chłopca z drewna. 
           A dziewczynkę z wosku, 
           wszystko po krakowsku. 

      Dziecko w takt muzyki moŜe poruszać się cwałem bocznym, trzymając prawą rękę wyprostowaną  
       w kierunku tańca, a lewą pod bokiem. 

   II 1. " Jestem Europejczykiem" - rozmowa 
na temat symboli Unii Europejskiej.  
 Rodzic pyta dziecko: "Co to jest Europa?". 
Wyjaśnia, Ŝe Europa to kontynent, na którym 
leŜy równieŜ Polska. Niektóre kraje leŜące na 
kontynencie europejskim zawiązały tak zwaną 
unię, czyli porozumienie. Kraje te 
współpracują ze sobą, pomagają sobie. 
Porównuje Unię Europejską do domu, w 
którym wszyscy domownicy troszczą się o 
siebie nawzajem. Następnie rodzic mówi, Ŝe 
Unia Europejska ma swój hymn. Muzykę 
napisał bardzo znany niemiecki kompozytor 
Ludwig van Beethoven. Ma równieŜ swoją 
flagę. Jest ona symbolem wszystkich państw 
wchodzących w skład Unii Europejskiej. 
Rodzic wyjaśnia, Ŝe na początku do Unii naleŜało tylko 12 państw. Dlatego właśnie na fladze jest 12 
gwiazdek. Liczba państw członkowskich zmieniła się, ale liczba gwiazdek pozostała taka sama. 
       
   Zabawa ruchowa "Godło - flaga - hymn".  
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Rodzic kolejno mówi: "godło Polski", "flaga Polski", "hymn 
Polski". Dziecko zatrzymuje się i klaszcze, dzieląc nazwę na sylaby. 
        
  KARTA PRACY  (5-LATKI): cz.5, nr 26, 27.  
 
 



 
 
 
 
 
2. "Flaga Unii Europejskiej" - praca plastyczna.  
         Pomoce: kartka w kolorze granatowym i Ŝółtym, noŜyczki klej. 
Rodzic pomaga dziecku narysować 12 gwiazdek. Dziecko wycina gwiazdki. Układa je na granatowej 
kartce w taki sposób, jak są one ułoŜone na fladze Unii Europejskiej. Następnie je przykleja.   

      

 

 

 

III. Zabawa ruchowa " Kwiaty rosną, kwiaty więdną".  

Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica: "kwiaty rosną"- dziecko wspina się na 
palcach  i podnosi ręce w górę, na hasło: "kwiaty więdną" - dziecko powoli schodzi do przysiadu. 
   
  Prace porządkowe w swoim pokoju.   
Dziecko sprząta swój pokój z pomocą rodzica. Wyciera kurz z półek, układa zabawki. 
 
        

 D ziękujem y za kolejne nadesłane zdjęcia. 
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