
 

Witajcie moi kochani. Kolejny tydzień pracy przed nami.  

W nadchodzącym tygodniu rozpoczyna się nowy miesiąc MAJ i przypadają 

majowe święta. 1 maja przypada w piątek, 2 maja w sobotę i święto 3-go 

maja w niedzielę. Dlatego ten tydzień będzie krótszy – lekcje mamy tylko do 

czwartku. 

 

 

Poniedziałek 27.04.2020 

W ramach komunikowania  

Przeczytaj poniższy wiersz lub poproś kogoś dorosłego. Spróbuj nauczyć się go 

czytać na role. Może dasz radę nauczyć się go na pamięć? Posłuchaj jak inni go 

recytują. Wybierz wersję, która bardziej Ci się podoba. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

Katechizm polskiego dziecka 

 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

https://www.youtube.com/watch?v=VWBg2mG1QmI
https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y


 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie.  

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych 

Dzisiaj dla odmiany spróbujcie  przeprowadzić chłopca o imieniu Maciek przez 

labirynt. Zacznijcie od strzałki i kolejno przechodźcie przez miasta 

ponumerowane od 1 do 12. Postarajcię przeczytać nazwy miast. Jeśli dacie radę 

otwórzcie w Internecie mapę Polski albo atlas geograficzny (jeśli macie) i 

odszukajcie te miasta na mapie. 

Pierwszy labirynt jest dla Majki i Oskara. 

Drugi trochę trudniejszy dla Jakuba i Adama. 

Powodzenia 

 

 



 

 



 

 



 

Wtorek 28.04.2020 

W ramach funkcjonowania 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o majowych świętach. Zaczniemy od 

święta 1 Maja 

Przeczytaj: 

Międzynarodowe Święto Pracy, popularnie zwane 1 Maja, obchodzone jest 

corocznie od roku 1890. 1 Maja jest świętem robotniczym i pracowniczym.  

Zapisz do zeszytu: 

1 Maja – Święto Pracy 

Wymień i zapisz do zeszytu 5 zawodów, które znasz.  

Adam i Jakub zapiszcie nazwy wybranych zawodów w zeszycie oraz policzcie 

ile lat mija w tym roku od obchodów tego święta po raz pierwszy. Przypomnij 

sobie jaki mamy roku – odejmij od niego 1890 rok.  

Majka i Oskar zapiszcie po śladzie, a następnie spróbujcie samodzielnie 

odwzorować. 

Następnie rozwiążcie zagadki, które znajdują się poniżej. Jeśli potrafisz 

przeczytaj sam, jeśli nie poproś kogoś dorosłego. 

 



 

 

 

 



 

W ramach drugiej godziny 

Adam i Jakub rozkodujcie poniższe zadania. 

 



 

Maja i Oskar – popatrz co widzisz na rysunku. Przeczytaj wyrazy obok i otocz 

pętlą pasujący.  

 

 



 

Środa 29.04.2020 

W ramach komunikowania 

Powtórz wiersz, którego uczyłeś się w poniedziałek. Czy nadal go pamiętasz. 

Nie zaglądaj do tekstu, spróbuj powtarzać za narratorem 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

Dzisiaj zaproponuję Wam też wersję śpiewaną, może komuś bardziej się 

spodoba. Proszę posłuchajcie kilka razy i spróbujcie wspólnie zaśpiewać. Jak 

spotkamy się w szkole to sobie wspólnie przypomnimy.  

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8 

W ramach funkcjonowania 

Kolejny świąteczny dzień to 2 maja – dzień flagi 

Przeczytaj 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo młode święto. 

Ustanowione zostało przez Sejm w roku 2004. Święto to ma popularyzować 

wiedzę o polskich symbolach narodowych oraz uczyć do nich szacunku 

Zapisz do zeszytu 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Flaga Polski jest biało – czerwona.  

 

 

 

Adam i Jakub policzcie ile lat temu zostało wprowadzone to święto.  

Majka i Oskar wykonajcie pierwszą kartę pracy – pokolorujcie flagi według 

wzoru i otoczcie pętlą  

Jakub i Adam rozwiążcie krzyżówkę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8


 

Dla Majki i Oskara 

 

 

 

 



 

Dla Adama I Jakuba 

 

 

 

 



 

Czwartek 30.04.2020 

W ramach funkcjonowania 

Kolejny świąteczny dzień przed nami 3 Maja – Święto Konstytucji. 

Przeczytaj 

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia 

Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa 

regulująca ustrój prawny państwa. 

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska 

odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której 

święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym.  

Zapisz do zeszytu 

3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja  

Konstytucja to bardzo ważny dokument, to podstawowy zbiór praw 

obowiązujących w danym państwie. 

Symbole narodowe to: 

1. Godło – biały orzeł w koronie na  

czerwonym tle. 

 

 

2. Flaga biało- czerwona 

 

 

3. Hymn - Mazurek Dąbrowskiego   

polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 

oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Następnie rozwiążcie karty pracy. 

Majka i Oskar pokolorujcie godło Polski według wzoru. 

Jakub i Adam rozwiążcie krzyżówkę i kolejną kartę pracy. 



 

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

Poproszę o jedno zdjęcie w tygodniu dowolnego zadania. 

 

 


