
TYDZIEŃ VIII.  06 maj 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

 

Modlimy sią cały czas za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 „Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

Dzisiaj  

06 maja - jest święto Apostołów:  

Św. Filipa i Św. Jakuba Młodszego. 

Bezpośrednim powodem ustanowienia ich 

wspólnego święta było umieszczenie ich 

relikwii w jednym miejscu – w Bazylice 

Dwunastu Świętych Apostołów w Rzymie 

(Basilica dei Santi XII Apostoli). W świątyni, 

którą od 1463 r. opiekują się ojcowie 

franciszkanie, przechowywane są relikwie 

apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni 

był uczniem świętego Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa.  

To on prosił Jezusa: “Panie, pokaż nam Ojca”, i usłyszał odpowiedź: “Kto Mnie 

zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14, 8-9). 

Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa 

Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego 

wchodzącego do kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. Soborze 

Jerozolimskim (Dz. 15, 13nn). Poniósł śmierć męczeńską w roku 62. 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „POLSKIE KRAJOBRAZY”. 

 

■  ZACZYNAMY od ćwiczeń, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka, 

ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło osoby dorosłej.: „Kotki na 

parapecie” zwijają się w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy usłyszą 

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

2. „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na hasło 

osoby dorosłej, dziecko przetacza się w jedną stronę w taki sposób, by nie 

wpaść na jakiś mebel. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

3. „Tydzień” – dziecko stoi na dywanie, nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia.  

4. „Wahadło” – dzieci stoi na dywanie, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

5. „Głaz” – dziecko siedzi z innymi domownikami w kole w siadzie skrzyżnym. 

Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak 

najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego  

w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść 

wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Przypominam, by dziecko 

nabierało powietrza nosem, a wypuszczało je ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 



■  „Polskie krajobrazy” – zabawa dydaktyczna.   

Poniżej przedstawiam różne polskie krajobrazy: lasy, niziny, morze, wydmy, 

jeziora, góry, rzeki. Przyjrzyjcie się uważnie, czym mogą się różnić? 
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■   „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa. Ktoś z dorosłych wypowiada 

tekst rymowanki a dziecko próbuje powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący 

do dwuwersu. Podczas wypowiadania rymowanki dziecko przeskakuje obunóż  

w lewo stronę, następnie znowu do środka i na prawo. Proponowane rymowanki: 

Zosia koszyk grzybów niesie, 

Bo od rana była w (lesie).  

Wojtek chciałby pójść do lasu,  

Ale nie ma na to (czasu).  

Tutaj rosły dwa maślaki,  

Ale zjadły je (ślimaki). 

Julek na łące był dzisiaj z rana,  

Widział tam żaby oraz (bociana).  

Stasio na łące spotkał ropuchę,  

Co polowała właśnie na (muchę). 

 

■   „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa dziecka z rodzicami.  

Przypomnijcie proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się wasze 

przedszkole? Czy to jest miasto, czy wieś? Czy wiecie, gdzie mieszkają wasi 

dziadkowie? Czy są wśród was takie osoby, których rodzina mieszka w górach/ 

nad morzem/ nad jeziorem? Jak nazywają się te miejscowości? Taka rozmowa 

może być przeprowadzona z użyciem niektórych słów z języka angielskiego: 



nazwy członków rodziny: w mieście – in a city; w miasteczku – in a town; na wsi 

– in a village; w górach – in the moutains, nad morzem – at the seaside. 

 

■   Poniżej przedstawiam makietę Warszawy z końca XVIII wieku.  

 

 

 

Jeżeli jesteście w posiadaniu plasteliny w domu, to możecie też spróbować zrobić 

makietę Warszawy. Potrzebny będzie sztywny karton, na którym można wykleić 

niebieską plasteliną Wisłę, z brązowej i zielonej plasteliny drzewa. Nawet 

możecie spróbować zrobić zamek królewski używając pomarańczowej, żółtej, 

brązowej plasteliny. Można też ustawiać na makiecie różne rzeźby, np.: syrenkę 

nad Wisłą. Pomysły należą do was. Powodzenia! 

 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 13a.   

W pierwszym poleceniu popatrzcie na mapę Polski. Z dołu strony należy wyciąć 

fragmenty i nakleić we właściwych miejscach na mapie. Pod mapą w liniaturze 

jest podpis „To mapa Polski” – należy go napisać po śladzie ołówkiem. Następnie 

znakiem X proszę zaznaczcie na mapie miejsce, w którym mieszkacie. 

Podejrzewam, że musicie poprosić o pomoc rodziców. 



■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 13b.  

W pierwszym poleceniu na tej stronie mamy za zadanie przeczytać zdania  

i uzupełnić je właściwymi nalepkami ze środka książki.  

Drugie polecenie na tej stronie to rozwiązanie rebusa. Na początek piszemy 

ołówkiem po śladzie w liniaturze zdanie „Polska to ładny”. Zdanie kończy rebus. 

[Kraj]. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

■   A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki.  

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Św. Filip 

 


