
TYDZIEŃ IX.  15 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, 15 maja wspominamy Św. Zofię, patronkę ludzi mądrych. 

Święta Zofia była pobożną wdową, tak też wycho-

wywała swoje córki, noszące imiona trzech cnót 

chrześcijańskich: Pistis, Elpis i Agape (Wiara, Nadzieja 

i Miłość). Gdy odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, 

jej nieletnie córki poddano mękom na jej oczach.  

Nie załamało to matki, która zachęcała je do wytrwania. 

Po śmierci córek (według wielu wersji ściętych 

mieczem) św. Zofia, pozostawiona przy życiu (bądź ze 

względu na swoje męstwo, bądź dlatego, by cierpiała po 

stracie dzieci) zmarła z rozpaczy na ich grobie.  

Inne źródła podają, że wraz z córkami poniosła śmierć 

męczeńską. Jako miejsce tych zdarzeń podawany jest  

                         Rzym lub Mediolan. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara,_Nadzieja_i_Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitologia)
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Natomiast jutro w sobotę, 16 maja obchodzimy 

uroczystość św. Andrzeja Boboli, jezuitę, misjonarza, 

kaznodzieję, prezbitera, męczennika, apostoła 

Podlasia, autora tekstu ślubów lwowskich króla Jana 

Kazimierza. Urodził się 30 listopada 1591 roku w 

Strachocinie, zmarł 16 maja 1657 roku w Janowie 

Poleskim. Pochodził ze szlacheckiego rodu, 

osiadłego w Małopolsce, pieczętującego się herbem 

Leliwa. Jego ojciec Mikołaj Bobola był dzierżawcą 

sołectwa strachocińskiego, wchodzącego w skład 

dóbr królewskich. Jest patronem Polski, Czechowic-

Dziedzic, Złocieńca, archidiecezji warszawskiej, 

białostockiej, warmińskiej, diecezji: płockiej, 

drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej oraz kolejarzy.  

 

Temat dzisiejszego dnia to: „JAK DBAĆ O SŁUCH?”. 

 

■  Rozpoczynamy ćwiczeniami, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka, 

ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 
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ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■    „Co słychać w hałasie?” – Ktoś z dorosłych prosi dziecko, aby usiadło przy 

stoliku i spróbowało w skupieniu przeczytać zdania z KZ (Księga zabaw  

z literami, s. 70–71). W tym czasie włącza głośniej muzykę, telewizor, stuka 

drzwiami od szafki, prowadzi głośną rozmowę z domownikami itp.  

Po 2–3 minutach takiej zabawy, osoba dorosła prosi dziecko siedzące przy stoliku 

o opowiedzenie treści tego, co obejrzało i przeczytało. Najprawdopodobniej 

dziecko niewiele zapamiętało podczas samodzielnej pracy.  Porozmawiajcie 

między sobą, w czym może nam przeszkadzać hałas? Możecie zacząć od tego, że 

hałas jest nie tylko niemiły, lecz także niebezpieczny dla zdrowia.  

 

■   „Hałasowanie” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.  

Nadstawcie, proszę, uszu i uspokójcie usta. Podczas słuchania opowiadania  

o przygodach bliźniaków Kuby i Buby postarajcie się zapamiętać, dokąd poszli 

tym razem i co się wydarzyło.  

Hałasowanie  

Grzegorz Kasdepke  

Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to 

rzeczywiście bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził 

się chodzić z naszymi sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, 

że, dajmy na to, naszła je ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to 



pan Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu – i to w muzeum! – Jak tam 

w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum. Kuba i Buba aż 

podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie rozejrzała 

się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara, 

przetykała sobie właśnie ucho. – Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… 

– ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie się, za moich czasów kazano klęczeć 

na grochu!… Może dlatego mam teraz takie powykręcane kolana!… 

Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała 

wepchnąć je sobie w uszy. – Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął 

Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcię Joasię. – Zawsze był taki kulturalny… 

– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła 

zarumieniona babcia. – To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała 

Buba. Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł 

właśnie do kasy – no i trzeba było zająć się zemdloną bileterką.  

Czy zapamiętaliście, dokąd wybrali się Kuba i Buba? Kto im towarzyszył? 

Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? Czy to jest kulturalne zachowanie, 

gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach? Dlaczego? Jeśli dziecko 

ma trudność z odpowiedzią na któreś pytanie, można przeczytać raz jeszcze 

odpowiedni fragment tekstu. 

 

■   „Układam sylaby” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu.  

Proszę o wyjęcie z Alfabetu liter H, h oraz samogłosek (o, a, i, e, u, y) i zapraszam 

do zabawy:  

Osoba dorosła mówi różne słowa, które rozpoczynają się głoską h.  

Dziecka zadaniem będzie ułożenie pierwszej sylaby, którą usłyszy w tych 

słowach. Układajcie sylaby jedna pod drugą, aby można było łatwo sprawdzić 

poprawność wykonania zadania.  

Przykładowe słowa: hamak, haki, huba, Helena, hipopotam, huragan, hycel.  

Jeśli dziecko sprawnie radzi sobie z tym ćwiczeniem,  można proponować słowa, 

które nie mają znaczeń (są trudniejsze), np. harana, hoseta, herina, hurafo.  

Jeśli dziecko ma trudność z wykonaniem podstawowego ćwiczenia, można 

wymawiać słowa, przeciągając samogłoski, ewentualnie poprzez analizę sylab 

zaznaczać podział słów.      

 

 



■   „The wheels on the bus” – dowolna zabawa ruchowa do piosenki według 

pomysłów dziecka i wszystkich domowników. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo 

The wheels on the bus  

sł. i muz. tradycyjne  

The wheels on the bus go round and round, 

round and round, 

round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 

All through the town. 

 

The doors on the bus go open and shut, 

Open and shut, 

Open and shut, 

The doors on the bus go open and shut, 

All through the town. 

 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish, 

Swish, swish, swish, 

Swish, swish, swish, 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish, 

All through the town. 

 

The signals on the bus go bink, blink, blink, 

Blink, blink, blink, 

Blink, blink, blink, 

The signals on the bus go bink, blink, blink, 

All through the town. 

 

The horn on the bus goes beep, beep, beep, 

Beep, beep, beep, 

Beep, beep, beep, 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep, 

All through the town. 

 

The motor on the bus goes vroom, vroom, vroom, 

Vroom, vroom, vroom, 

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo


Vroom, vroom, vroom, 

The motor on the bus goes vroom, vroom, vroom, 

All through the town. 

 

The people on the bus go up and down, 

Up and down, 

Up and down, 

The people on the bus go up and down, 

All through the town. 

 

The babies on the bus say "Wah, wah, wah, 

Wah, wah, wah, 

Wah, wah, wah", 

The babies on the bus say "Wah, wah, wah", 

All through the town. 

 

The mommies on the bus go „Shh, shh, shh”, 

Shh, shh, shh, 

Shh, shh, shh, 

The mommies on the bus go „Shh, shh, shh”, 

All through the town. 

 

The daddies on the bus go „I love you!”, 

I love you!, 

I love you!, 

The daddies on the bus go „I love you!”, 

All through the town. 

 

The children on the bus go chatter, chatter, chatter, 

chatter, chatter, chatter, 

chatter, chatter, chatter, 

The children on the bus go chatter, chatter, chatter, 

All through the town. 

 

The money on the bus go, Clink, clink, clink, 

Clink, clink, clink, 

Clink, clink, clink, 

The money on the bus go, Clink, clink, clink, 

All through the town. 



 

The driver on the bus says "Move on back, 

move on back, 

move on back, 

The driver on the bus says "Move on back", 

All through the town. 

 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 19b.   

Przyjrzyjcie się obrazkom na tej stronie i opowiedzcie, jakie dźwięki słyszycie  

w przedstawionych na nich sytuacjach. Które z tych dźwięków są przyjemne,  

a które nieprzyjemne? Proszę narysować w kółkach, które znajdują się pod 

obrazkami, buzie uśmiechnięte lub smutne. 

W zielonej ramce na dole proszę narysować inną sytuację, w której słyszymy 

dźwięki przyjemne dla ucha, a w czerwonej nieprzyjemne.  

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 20a. - „Kącik grafomotoryczny”   

Proszę napisać ołówkiem po śladzie i samodzielne litery „j, J” oraz „ h, H”.  

W drugim poleceniu na tej stronie proszę napisać ołówkiem po śladzie zdania. 

Podkreślić wszystkie litery „j” oraz „h”. Następnie przy każdym obrazku proszę 

wpisać numer odpowiedniego zdania. 

 

Przypominam o KONKURSIE  - Setne urodziny Jana Pawła II, 18 maja 2020. 

Temat: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: 

anna.raszewskaa@gmail.com 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 



  



Działania na dodawanie oraz kolorowanie obrazka. 

 

 

 



Proszę rysować po śladzie i pokolorować rysunek. 

 


