
MALINKI 27.04 – 30.04.2020r. 

Poniedziałek 27.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poznajemy symbole narodowe Polski, wzbogacamy słownictwo o wyrazy: flaga, godło, 

hymn, uczymy się uważnego słuchania, ćwiczymy koncentracje uwagi oraz pamięć, 

poznajemy legendę o Lechu, Czechu i Rusie 

Obejrzyj krótki film edukacyjny "Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych 

dla najmłodszych https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA. Dzięki niemu, 

przypomisz sobie jakie mamy symbole narodowe, a także dowiesz się ciekawych rzeczy 

na temat historii nszego kraju. 

Nastepnie wytnij z pomocą rodzica znajdujące się w załacznikach karty do gry 

„Patriotyczne Memory” (odsłaniając karty staraj się podawać nazwę danego symbolu – w 

ten ciekawy sposób utrwalimy wiedzę) 

 

                                 

                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


Wtorek 28.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: Doskonalimy percepcję wzrokową. Ćwiczymy umiejętność logicznego myśelnia i 

postrzegania wzrokowego, utrwalamy wiadomości na temat symboli narodowych, ćwiczymy  

koncentracje uwagi i zapamietywanie. 

Połącz obrazek z jego cieniem   

 



Środa 29.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: budzimy poczucie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny, kształtujemy szacunek do 

symboli narodowych, rozwijamy sprawności manualne, stosujemy urozmaicone techniki 

plastyczne 

Wysłuchaj polskiego hymnu narodowego  

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA , pamiętaj o odpowiedniej postawie  

Następnie wyklej kontur flagi Polski. 

Potrzebne będą: 

 Kawałek białego i czerownego papieru 

 Klej 

 Kontur flagi (dostepny w załącznikach lub narysowany z pomocą rodzica ) 

Etapy pracy: 

 Podrzyj na drobne kawałki biały i czerowny papier 

 Następnie wyklej nimi kontur flagi (pamietając o tym gdzie powinien się znaleźć dany 

kolor  ) 

                                  

Jestem bardzo ciekawa jakie prace uda Wam się stworzyć!  

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Czwartek 30.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: wdrażamy się do rozpoznawania figur geometrycznych, uczymy się słuchać ze 

zrozumieniem, ustalamy na poziomie intuicji, czym jest koło i dostrzegamy jego cechy 

Wysłuchaj wiersza, przeczytanego przez rodzica i spróbuj wykonać poniższe polecenia 

 

 

„Kółko” 

Kółko się obraca co dzień, 

w hulajnodze, w samochodzie, 

w deskorolce i w rowerze, 

w motocyklu i skuterze, 

w autobusie i traktorze. 

Każdy Ci powiedzieć może: 

kółko w kółko się obraca, 

bo to właśnie kółka praca! 

                      Maciejka Mazan 

 

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania i wykonać polecenia: 

 Co jest bohaterem wiersza? 

 Rozejrzyj się i wymień przedmioty, które mają kształt koła (postaraj się wymienić ich 

jak najwięcej). 

 Narysuj przed sobą, w powietrzu, koło (najpierw jedną rączką, później drugą). 

 Ułóż ręce (palce dłoni) w taki sposób, żeby utworzyły koło. 

                                                     

 

 

  



Załącznik do zadania z poniedziałku – „Patriotyczne Memory” 

 

 

  



 

 

   

 

          

 

 



Załącznik do zadania ze środy – flaga: 

 

 

 

 

 

 

 


