
TYDZIEŃ VIII.  08 maj 2020 r. (piątek) 

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,  08 maja  

uroczystość Głównego Patrona Polski,  

biskupa i męczennika                                              

Św. Stanisława 

Według tradycji uznaje się, że urodził się 26 lipca 

1030 r. w Szczepanowie, jako syn Wielisława  

i Bogny, najprawdopodobniej z rodu Turzyna 

(Prus). Odebrał staranne wykształcenie, najpierw  

w gnieźnieńskiej szkole katedralnej,  

a w późniejszym czasie we Francji lub w Belgii  

w Liège. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz 

Małopolski, pracował także w kancelarii 

panującego ówcześnie biskupa krakowskiego 

Lamberta. Okres posługi biskupiej Stanisława 

zaliczany jest do najświetniejszych za panowania 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prus_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prus_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lambert_II_Su%C5%82a


Piastów. Biskup Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, 

zorganizował od nowa metropolię gnieźnieńską, podjął działania mające na celu 

koronację Bolesława Szczodrego w 1075 roku. W wyniku konfliktu  

z Bolesławem Szczodrym biskup - według Galla Anonima - został skazany na 

obcięcie członków za zdradę. Gall Anonim, piszący swą Kronikę trzydzieści kilka 

lat po śmierci biskupa Stanisława, przedstawił fakt zatargu między Stanisławem 

a Bolesławem Szczodrym, który zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym 

końcu drugiego. Według tradycji powodem konfliktu pomiędzy biskupem a 

królem było to, że Stanisław bezskutecznie upominał Bolesława za niewłaściwe 

postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. 

Kult świętego Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego relikwii w 

1088 roku do katedry krakowskiej, jeszcze za życia Władysława Hermana, brata 

królewskiego. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu 

moralnego”.  

 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „UNIA EUROPEJSKA”. 

 

■  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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legat_papieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolia_gnie%C5%BAnie%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gall_Anonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_Galla_Anonima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II


Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

■  „Symbole Unii Europejskiej” – zabawa dydaktyczna.   

Flaga Polski 

 

Flaga Unii Europejskiej 

 



Kartki podzielone na dziewięć części z ponumerowanymi liczbami 

od 7 do 15. 

Kartki te należy powycinać. 

         7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

 

 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 



Do naszej zabawy dydaktycznej potrzebna będzie flaga Polski i Unii Europejskiej. 

Wycinamy powyższe flagi. Do nich potrzebna będzie kartka podzielona na 9 

części. Na każdej części kartki napisane są liczby od 7 do 15. Każda flaga ukryta 

jest pod taką kartką podzieloną na 9 części. Potrzebne będą jeszcze dwie kostki. 

Zadaniem dziecka jest rzucanie dwiema kostkami, dodawanie wyrzuconych 

oczek i odkrywanie odpowiedniej części kartki z liczbą. Gdy już wszystkie części 

będą odkryte dziecko może porównać dwie flagi. 

 

■   Państwa należące do Unii Europejskiej – proszę popatrzcie na mapę Europy. 

 

 

 

Poniżej możecie zobaczyć flagi państw należących do Unii Europejskiej: 



 

■ „Czy Unia Europejska to…?” – zabawa językowo-ruchowa.  

Osoba dorosła mówi określone zdania, a dziecko ocenia, czy zdanie jest 

prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli prawdziwe – skacze obunóż do przodu, jeśli 

fałszywe – do tyłu. Wspólnie z osobą dorosłą ocenia, czy ich odpowiedź jest 

poprawna.  

Proponowane zdania: 

Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.  

Polska jest członkiem Unii Europejskiej.  

Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej.  

Unia Europejska ma własną flagę.  

Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek.  

Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro. 

Waluta obowiązująca w Polsce to euro.  

Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek.  

Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w 

złotówkach”.  



Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek 

Dąbrowskiego”.     

 

■    „Hymn Unii Europejskiej” – zapraszam do posłuchania utworu:  

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8 

Oda do radości 

O, radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól,  

Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.  

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los,  

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.  

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, 

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.  

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:  

Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam. 

Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii 

Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, 

napisany w języku tego kraju. Zastanówcie się, dlaczego ten utwór nazywa się 

„Oda do radości”? 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 15a.   

W pierwszym poleceniu należy narysować flagę po śladzie i pokolorować 

zgodnie ze wzorem. Co to za flaga?  

Proszę policzcie gwiazdki na fladze. Ile ich jest? Podpowiem: 12. Taką liczbę 

wpiszcie w kratkę obok flagi. Co symbolizują te gwiazdki? Podpowiem: Gwiazdy 

symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. 

W drugim poleceniu na tej samej stronie proszę policzcie takie same flagi  

w rozsypce. Z lewej strony wpiszcie liczby we właściwe kratki. 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 15b.  

Proszę popatrzcie na ilustrację. Co na niej jest przedstawione? Proszę policzcie 

przedmioty pokazane poniżej i wpiszcie liczby we właściwe kratki. Proszę 

wykonać obliczenia i wpisać wynik. Zachęcam do ułożenia innego zadania do 

sytuacji, którą przedstawiono na ilustracji. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8


Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki.  

 

Labirynt – proszę wskażcie i zaznaczcie drogę jaką musi przejść oto ten szlachcic, 

żeby dojść do orła, który znajduje się w gnieździe.  

 

 



A to znana już flaga Unii Europejskiej.  

Proszę pokolorujcie ją według wzoru dowolną techniką. 

 

 

 

  



Kolorowanka 

 

 


