
ZADANIA DO WYKONANIA 

4 maja
Temat: Z biegiem Wisły

1. Zabawy ruchowe

• https://youtu.be/oD_4YBKMKFs 

https://youtu.be/oD_4YBKMKFs


2. Zapoznanie z biegiem Wisły

Pokazujemy dziecku mapę Polski  i  w jaki  sposób zaznaczone są  na  niej  rzeki.  Pytamy
dziecka  czy  wie  jak  nazywa  się  najdłuższa  rzeka,  która  przepływa  przez  Polskę,
Pokazujemy na mapie Wisłę, wyjaśniając jednocześnie, że Wisła wypływa z gór i wpada do
morza.  Proponujemy  dziecku  wycieczkę  z  biegiem  Wisły  -  dziecko  siada  skrzyżnie
i odpycha się rękami z jednej i z drugiej strony, płynie łódką z biegiem Wisły.  

3. W górach. Liczenie owiec na pastwisku i porównywanie ich liczby

Potrzebne  będą  wycięte  z  białego  papieru  koła  (lub  kształty  chmurek),  które  zastąpią
owieczki, zielona bibuła lub inny materiał(pastwisko) oraz klocki.

Informujemy  dziecko,  że  dotarło  do  pierwszego  celu  podróży,  czyli  do  Zakopanego.
Pokazujemy  tę  miejscowość  na  mapie.  Mieszkają  tutaj  górale,  którzy  pasą  owieczki.
Układamy na  dywanie  dwa  zielone  kawałki  bibuły  –  pastwiska.  Umieszczamy na  nich
dowolną liczbę wyciętych z białego papieru kół (lub chmurek) – owieczek. Dajemy dziecku
klocki. Dziecko liczy owieczki na wskazanym przez rodzica pastwisku, pokazuje liczbę na
palcach, a następnie układa przed sobą tyle samo klocków – owieczek. Prosimy dziecko aby
porównało liczbę owieczek na jednym i na drugim pastwisku i powiedziało, czy jest ich tyle
samo, czy mniej, czy więcej. Dziecko płynie łódką w dalszą podróż.  

4. W Warszawie. Budowanie domów z klocków według wzoru. Liczenie pięter

Potrzebne  będą  klocki,  kartoniki  z  narysowanymi  domami  (od  jednopiętrowego  do
mającego więcej pięter), pojemnik.

Informujemy dziecko,  że  dotarło  do  drugiego celu  podróży –  stolicy  Polski,  Warszawy
(pokazujemy  na  mapie).  Płynąc  łódką,  dziecko  widzi  budynki  różnej  wysokości.  Przed
dzieckiem ustawiamy pojemnik z klockami. Dziecko bierze odpowiednią liczbę klocków
i  układa  z  nich  domy o  takiej  samej  wysokości  (może  postawić  klocek  na  klocku  lub
położyć klocki na dywanie jeden nad drugim). Nie burzy domów, tylko układa jeden obok
drugiego. Wskazuje wysoki dom i niski dom. Po zakończeniu zadania odkłada klocki na
miejsce i płynie dalej. 

5.  W Gdańsku. Liczenie statków na morzu

Potrzebna będzie niebieska bibuła lub inny materiał, półkola wycięte z papieru kolorowego
(symbolizujące statki), mapa Polski. 

Informujemy dziecko, że  dotarło do ostatniego celu podróży, a mianowicie do leżącego nad
morzem miasta Gdańsk (pokazujemy na mapie). Rozkładamy niebieski materiał – morze.
Po morzu pływają statki.  Dziecko liczy,  ile  statków pływa po morzu.  Kładziemy, np.  5
sztuk, mówimy, że 2 odpłynęły (chowamy), a dziecko odpowiada, ile statków pozostało itd.



6. Budujemy mosty

Układamy na dywanie kawałek niebieskiego materiału – rzekę. Obok ustawiamy pudełko
z klockami oraz tekturę. Z jednej i z drugiej strony rzeki umieszczamy małe samochody.
Proponujemy dziecku budowę mostu według własnego pomysłu.

7. Utrwalanie melodii i tekstu piosenki Jestem Polakiem 
https://youtu.be/plug6OIrxRM

8.  Wyklejanie  plasteliną.  Dorysowywanie  elementów  obrazka  według  własnego
pomysłu

Dziecko wypełnia niebieską plasteliną koryto rzeki Wisły – narysowane ołówkiem przez
rodzica.  Następnie  według  własnego  pomysłu  dorysowuje  kredkami  elementy  obrazka.
Nadaj tytuł swojej pracy. 

9. Książki

Zerówka – karty pracy str. 23- 24

RELIGIA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus :)

TEMAT: Matka Pana Jezusa uczy nas miłości.

1. Wysłuchajcie, proszę, katechezy, której bohaterką będzie szczególna osoba:
https://www.youtube.com/watch?
v=fQhYdE6V8hQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kKkchMYjI6YWi1R8qkKgCGhbpnkTPhMb
OvVK2Ns-mQjMyNZO_mPtgtaY

2. Teraz już wiecie, że szczególną osobą dzisiejszego spotkania jest Maryja – Mama Pana Jezusa,
od której uczymy się, jak słuchać i kochać Pana Boga. Na pewno już przygotowaliście sobie kąciki
spotkań z  Maryją  :)  Teraz  wybierzcie  z  rodzicami,  którą  modlitwą w miesiącu  maju  będziecie
rozmawiać z Maryją i polecać Jej swoje sprawy.
Można tak:
https://www.youtube.com/watch?v=PyDA5dZ0fYk
albo tak  :)
https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU

                 Pozdrawiam serdecznie :) Niech Maryja wyprasza dla Was Boże dary w obfitości :)

https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU
https://www.youtube.com/watch?v=PyDA5dZ0fYk
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