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Kolejny zakres prześlemy w poniedziałek 11.05.2020 

 

Witajcie !  

Zaczynamy nowy tydzień i nowy miesiąc – MAJ! 

Pamiętacie jaki weekend jest za nami? Na pewno…to 

ważne święta dla całej Polski i Polaków. Pewnie w 

większości domach została wywieszona flaga 

 

Ten tydzień nie został podzielony na dni, zadań do wykonania jest 10 – możecie sobie 

zrobić 2 zadania dziennie. Bardzo prosimy aby zadania 2-8 wykonać na tych kartach 

pracy lub na osobnych kartkach i przesłać nam zdjęcia. Drodzy rodzice prosimy nie 

poprawiać po dzieciach i nie sugerować odpowiedzi. Powodzenia.  

 

Natalia Olszewska i Patrycja Jakubiec  

1. Zacznijmy dzień od piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

2. Posłuchajcie uważnie i zapamiętajcie opowiadanie. Następnie zaznaczcie/ zapiszcie 

tylko te obrazki, które są z nimi związane:  

To był słoneczny dzień. Tata powiesił jedną flagę – biało czerwoną. W 

godle jest orzeł w koronie. Legenda mówi, że nazwa „Gniezno” 

powstała od gniazda orła. Polska to nasza ojczyzna.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wiecie jaki mamy dziś dzień?  4 maja (poniedziałek) 

– może ktoś z Was spotkał tego Pana?   

TO KOMINIARZ! 

(to osoba zajmująca się czyszczeniem kominów oraz konserwacją przewodów 

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach). 

 

Rodzicu jeśli nie możecie wydrukować narysujcie te proste wzory na kartce, 

dziecko dokończy rysowanie:   

 Waszym zadaniem będzie dokończyć rysowanie akcesoriów kominiarza: 

        

 

 W następnym szeregu uzupełnij brakujące elementy:  

        

 

 

  

 



4. W pierwszej ramce wskaż te obrazki, w nazwach których na początku słyszysz: 

a) głoskę „i” – zapiszcie je kolorem czerwonym 

b) głoskę „b”– zapiszcie je kolorem niebieskim 

 

 

 

5. W drugiej ramce wskaż te obrazki, w nazwach których na końcu słyszysz: 

c) głoskę „s” – zapiszcie je kolorem zielonym 

d) głoskę „n”– zapiszcie je kolorem pomarańczowym 

 

 

 



6. Przyjrzyj się obrazkom. Ustal kolejność, rysując odpowiednią liczbę kropek w 

okienku obok każdego obrazka. Narysuj w pustej ramce, jak mogła zakończyć się 

historyjka.  

 

4 MAJA – Obchodzą także swoje święto ……zgadnijcie sami?   

Przyjeżdżają szybko, 

Stawiają drabinę. 

Zawsze dzielnie walczą 

Z pożarem i dymem. 



7. Waszym zadaniem będzie policzyć i napisać ile widzicie na obrazku: 

 Kwadratów -  

 Kół -  

 Prostokątów -  

 Trójkątów -  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8. Popatrzcie na symbole i postacie przedstawiające zawód  - spróbujcie powiedzieć 

jaki to zawód?  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

9. Kilka zagadek dla WAS ?  

Gdy komputer się zwiesi, zatnie lub 

zepsuje, ten pan szybko go naprawi i 

zaprogramuje. 

(informatyk) 

W białym fartuchu 

Ze słuchawkami.  

Zajmuje się fachowo  

Chorymi zwierzętami. (weterynarz) 

W autobusie i tramwaju 

Podchodzi na chwilę. 

Sprawdza czy pasażerowie mają ważny 

bilet.  

(kontroler) 

Spotkasz go w niezwykłym miejscu, gdzie 

jest scena i kurtyna. Gdy podniosą się do 

góry  

on swój występ już zaczyna.  

(aktor)  

Gdy wejdziesz do sklepu, 

Ta miła osoba,  

Spyta, co chcesz kupić 

I wszystko Ci poda.  (sprzedawca) 

Świeżutkie pieczywo 

W sklepie jest od rana, 

Jak myślisz, kto w nocy 

Piecze je dla nas? (piekarz) 



10. Na zakończenie – narysujcie kim chcielibyście zostać jak dorośniecie?  

11. Jeśli macie jeszcze siłę to przeczytajcie wiersz:  

 

MIŁEGO WEEKENDU KOCHANI! 


