
Dzień 2 – 05.05.2020 r. 

MOJA OJCZYZNA – „Stolica, Wisła, syrenka” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na Wtorek 05.05.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Wykonaj ćwiczenia Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.  

Otwórz ćwiczenia na stronie 30 i powiedz co zwiedzili w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z 

rodzicami mamy. Następnie weź kredkę w dowolnym kolorze i rysuj po śladach rysunków.  

 

II. Przypomnijmy sobie wierszyk Ewy Stadtmüller Kim jesteś?. Wyrecytuj tekst wiersza 

najpierw z Rodzicem a potem spróbuj sam bez pomocy.   

Czy wiesz, kim jesteś?  

− To oczywiste!  

Co ci jest bliskie?  

− Znaki ojczyste.  

Ojczyste barwy − biało – czerwone.  

Ojczyste godło − orzeł w koronie.  

Ojczyste w hymnie − mazurka dźwięki,  

no i stolica − miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła  

co sobie płynie:  

raz na wyżynie,  

raz na równinie, 

 i mija miasta prześliczne takie…  

− Już wiesz, kim jesteś?  

− Jestem Polakiem. 

 

III. Podziel na sylaby a następnie głoski następujące słowa;  

Polska, ojczyzna, kraj, biały, czerwony, flaga, orzeł, godło, hymn. 

Spróbuj proszę ułożyć zdania z podanymi wyrazami: stolica, Wisła, syrena. 

 

IV. Ćwiczenia badawcze związane z mierzeniem pojemności płynów.  

Do tego zadania będą nam potrzebne; kilka butelek z plastiku o różnej pojemności np. o 

pojemności 1l. z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki muszą być dobrze 

zakręcone.  

-  Ustawcie butelki według wzrastającej w nich ilości wody. Czyli od najmniejszej ilości do 

największej. 

-  W której butelce jest najwięcej barwionej wody a w której najmniej. 

-  Dmuchajcie w odkręcone butelki. Porównajcie dźwięki wydawane podczas tej czynności.  

 

Biedroneczki miarą pojemności płynów jest 1l.  

-  0,5l. to połowa 1l.  

-  1,5l. to litr i jeszcze połowa 1l.  

 

V. Wykonaj ćwiczenia Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.  

Obejrzyj zdjęcia. Zwróć uwagę na poziom soku w szklankach. 



Spróbuj wykonać takie zadanie samodzielnie. Wlej po tyle samo soku do przygotowanych 

wcześniej różnych szklanek. Miarą która pozwoli ci odmierzyć jednakową ilość soku może być 

plastikowy kubek, bądź miarka. Jak zapewne zauważyliście ilość soku nie mówi jego poziom 

w szklankach tylko miarka jaką ten płyn rozlewano.  

Następnie wykonajcie pozostałe zadania ze strony 32-33 – wskażcie butelki w której zmieści 

się najwięcej płynu i tej w której zmieści się go najmniej. Rysujcie po śladzie a następnie 

samodzielnie, oraz  pokolorujcie butelki.   

 

VI. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.  

Poszukajcie plastikowej butelki a następnie wykonujcie zadania według poleceń Rodzica:  

− połóżcie butelkę przed sobą, za sobą,  

− połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,  

− turlajcie butelkę po podłodze. 

 

Na dziś to już wszystko. Brawo. Doskonale sobie poradziliście.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


